


SŁOWEM NA POWITANIE

Gdy bracia zaproponowali, że następny nu-
mer Naszego Życia będzie poświęcony 
kobiecości pomyślałem, że to jest świetny, 

inspirujący temat. Jego znaczenie podkreślił już 
Sobór Watykański II mówiąc, że „Nadchodzi go-
dzina, nadeszła już godzina, w której powołanie 
niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której 
niewiasta swoim wpływem promieniuje na społe-
czeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie posia-
daną” (Orędzie Soboru do kobiet - 8 grudnia 1965).

Zaraz potem pojawiła się druga myśl: nam męż-
czyznom trudno jest uchwycić i dogłębnie zrozu-
mieć kobiecy sposób widzenia świata – możemy 
kobiecość poznawać tylko od zewnątrz. Ponadto 
namysł nad kobiecością jest znacznym nurtem 
współczesnej kultury i nawet wielu znamienitych 
autorów nie potrafi sprostać wyzwaniu. Proble-
mem jest także to, że na naszych oczach rozgry-
wa się instrumentalne wykorzystanie kobiecości 
do promowania ideologii i trudno jest zachować 
neutralność i nie wchodzić na front walki. 

Mając na uwadze atrakcyjność zagadnienia 
oraz związane z tym trudności i własne ograni-
czenia bracia postanowili zmierzyć się z tematem 
znaczenia i roli kobiety. Ze strony braci jest to pró-
ba i nie roszczą sobie prawa do stawiania tez czy 
dawania rozstrzygnięć. Z całą franciszkańską po-
korą chcą się podzielić swoim rozumieniem i za-
chęcić Czytelników do własnych przemyśleń.

Klerycy i do tego zakonnicy piszą o ko-
bietach - skąd ten pomysł?! Ponieważ 
wszyscy kochamy kobiety, i jak wszy-

scy inni mężczyźni, my także o nich rozmawia-
my. Ale w jaki sposób? Właśnie w tym numerze 
przedstawiamy Wam, Drodzy Czytelnicy czego 
dotyczą nasze rozmowy o kobietach. A zatem, 
artykuły o tym jakie typy kobiet znajdziemy 
w Piśmie świętym? Czy(m) byłby świat i Ko-
ściół bez kobiet? Jaka jest rola i powołanie 
kobiety? O co powinny i mają prawo walczyć? 
I jakie cechy zawsze wyróżniały chrześcijańską 
kobietę?

A dlaczego właśnie teraz taki temat? Bo 
wszyscy widzimy, że świat przeżywa gruntow-
ną przemianę, a kobiety przesiąknięte ewan-
gelicznym duchem mogą niezmiernie pomóc 
ludzkości by nie upadła; bo  warto  przypo-
mnieć, że odmienność kobiety od mężczyzny 
to nie wada a dar Boży.

I skoro wszyscy zgadzamy się z tym, że ko-
bieta jest łaską  – dlaczego zatem dobrowol-
nie rezygnujemy z tej „perły”, wybierając życie 
w celibacie? Drodzy Czytelnicy, wszystko to 
wyjaśniamy na kolejnych stronach najnow-
szego numeru.

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego seminarium! Pokój i Dobro!

br. Grzegorz Kmiecik, 
Redaktor naczelny

o. Piotr M. Żurkiewicz, 
Rektor WSD
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Przed i po

Od początku tak nie było. Od 
początku Bóg stworzył „człowieka 
na swój obraz, na obraz Boży go 
stworzył: stworzył mężczyznę i nie-
wiastę” (Rdz 1,27). To piękno rów-
nej godności mężczyzny i kobiety 
uszkodził grzech, który sprawił (i na-
dal sprawia), że w relacji mężczyzn 
i kobiet pojawia się wiele błędów, 
które ranią tę relację (por. Rdz 3,17). 
Historia biblijna jest tego świadec-
twem.

Jednak ta sama historia prowa-
dzi nas ostatecznie do pełni, którą 
jest Jezus. W Nim na nowo dokona-
ło się pojednanie. Historia zbawie-
nia zmierzała do tego, by „wszystko 
na nowo zjednoczyć w Chrystusie 

jako Głowie: to, co w niebiosach, 
i to, co na ziemi” (Ef 1,10), aby znik-
nęły wszystkie podziały, bo „nie ma 
już Żyda ani poganina, nie ma już 
niewolnika ani człowieka wolnego, 
nie ma już mężczyzny ani kobie-
ty, wszyscy bowiem jesteście kimś 
jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 
3,28). Na tym, między innymi, pole-
ga nowość życia ludzi zbawionych 
w Jezusie. 

Mission possible

Historia zbawienia zna różne ko-
biety, od tych świętych, wielkich, 
oddanych Bogu, po te upadające, 
słabe, pełne wad, nienawidzące 
Boga i ludzi. Powód jest prosty: lu-
dzie są wolni. I czy jest to kobieta, 
czy jest to mężczyzna, to nadal po-

Czy możemy wyobrazić sobie świat bez kobiet? Nie. Tak samo, jak nie możemy wyobrazić sobie świata 
bez mężczyzn. A już na pewno nie chcemy, aby te wyobrażenia stały się rzeczywistością. I dobrze, że tak 
jest. Biblia jest historią zbawienia człowieka, a więc mężczyzn i kobiet. Jednak zbyt często umykają na-
szej uwadze postaci niewiast w Biblii albo po prostu znikają w cieniu mężczyzn. I niedobrze, że tak jest. 

siada wolną wolę i wybiera, którą 
drogą chce iść. Popatrzmy na kilka 
z tych kobiet.

Pierwsza kobieta to Rut, pogan-
ka. Jej imię znaczy „przyjaciółka”. 
Poświęciła swoje życie jako wdo-
wa, aby być wsparciem dla swojej 
teściowej. Ostatecznie historia Rut 
– poganki zostanie na stałe wpisa-
na w historię zbawienia, ponieważ 
ta „poganka” stała się prababką 
króla Narodu Wybranego, Dawida. 
Fenomen. Można sobie wyobrazić, 
jaki stosunek do pogan mieli wtedy 
Izraelici. A tutaj? Poganka staje się 
prababką samego króla Dawida! 

Innym przykładem szczególnej 
misji, którą obdarza Bóg kobiety, 
jest Judyta. Jest to kolejna postać 
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kobiety, której imieniem została na-
zwana jedna z ksiąg Pisma świętego. 
Autor natchniony bardzo szczegó-
łowo opisuje jej historię jak żadnej 
innej kobiety w Biblii, wskazuje na 
jej wielki majątek oraz podkreśla jej 
piękno zewnętrzne, ale równocze-
śnie piękno jej ducha. Za jej pośred-
nictwem Bóg dokonał wybawienia 
Narodu z rąk nieprzyjaciół w chwi-
li, gdy już wszyscy Izraelici popadli 
w zwątpienie. Kolejny paradoks – 
kobieta ratuje Naród Wybrany. Jej 
uroda i osobiste cechy charakteru 
okazały się kluczowe. Jednak ani 
przez chwilę nie zapomniała o tym, 
by swoją misję realizować w relacji 
z Bogiem – w modlitwie. Tutaj tkwi 
jej siła. 

Kolejna kobieta to Gomer. Zo-
stała ona określona w języku he-
brajskim dosłownie jako „eszaet 
zenunim”, co powinniśmy tłuma-
czyć jako „kobieta, która nawiązu-
je relacje z mężczyznami oparte na 
czystej pożądliwości”. W polskim 
tłumaczeniu Biblii jest nazwana 
„nierządnicą”. Bóg polecił proroko-
wi Ozeaszowi, aby wziął ją sobie za 
żonę. Ich małżeństwo miało stać się 
prorockim obrazem (pierwszym ta-
kim w Biblii!) relacji Boga z Izraelem 
– więzi oblubieńczej zbudowanej 
na darmowej miłości i przebacze-
niu. Postępowanie Gomer (nierząd) 
jest symbolem Narodu Wybranego, 
jego grzechu „duchowego cudzołó-
stwa” wobec Boga. I nie chodzi tu 
o to, że grzech jest dobry, ale o to, 
że Bóg może posłużyć się najbar-
dziej mroczną i grzeszną historią 
życia człowieka, aby „mówić” przez 
tę historię.

Inną kobietą, która może za-
wstydzać swoim charakterem, jest 
Zuzanna. Piękna kobieta, z bogatej 
rodziny, wychowana w Prawie Moj-
żesza. Pewnego dnia jej czystość, 
której niestrudzenie strzegła, zo-

stała zagrożona. Dwóch mężczyzn, 
którzy mieli silną pozycję w społe-
czeństwie, zapragnęło z nią współ-
żyć i zagrozili jej, że jeśli nie zgodzi 
się na to, to oni zaświadczą przeciw 
niej, co było związane z karą śmier-
ci. Zuzanna jednak broni swojej 
wierności Bogu, swojej czystości, 
swojej godności, nawet za cenę naj-
wyższą – jej życia. Ostatecznie obro-
nił ją sam Bóg i ocalił jej życie oraz 
czystość. Natomiast ci, którzy jej za-
grażali, ponieśli odpowiednią karę. 

Spójrzmy również na kobietę, 
która otrzymała charyzmat proroc-
twa – Prorokini Chulda. Sposób, 
w jaki Biblia opisuje postać Chuldy, 
wskazuje na to, że urząd proroc-
ki nie był zarezerwowany tylko dla 
mężczyzn. Wyjątkowość opisywane-
go zdarzenia polega na tym, że król 
Jozjasz, który odnalazł Księgę Pra-
wa w Świątyni, gdy miał poradzić 
się Boga o tym, co ma teraz robić, to 
poszedł właśnie do kobiety – proro-
kini. Sprawa, z którą zwrócił się do 
niej, nie była „byle jaką sprawą”, ale 
była to sprawa związana z istnie-
niem i tożsamością Narodu. 

Jezus i kobiety?

Naszej uwadze nie może umknąć 
również to, że kobiety były w bliskim 
gronie uczniów Jezusa. Jedną z nich 
była Maria Magdalena, która została 
posłana przez Zmartwychwstałego 
do Jego Apostołów z wiadomością 
o tym, że On żyje.  Piękne świadec-
two tego wydarzenia zapisał dla nas 
św. Marek w swojej Ewangelii: „Po 

swym zmartwychwstaniu, wcze-
snym rankiem w pierwszy dzień ty-
godnia, Jezus ukazał się najpierw 
Marii Magdalenie, z której wyrzucił 
siedem złych duchów. Ona poszła 
i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, 
pogrążonym w smutku i płaczącym. 
Ci jednak słysząc, że żyje i że ona 
Go widziała, nie chcieli wierzyć” (Mk 
16,9-11). Misja Marii Magdaleny nie 
ulega wątpliwości, a fakt, że Jezus 
powierza tę misję właśnie kobiecie, 
jest bardzo wymowny. 

Czym jednak byłaby historia zba-
wienia, gdybyśmy nie widzieli w niej 
osoby Maryi, Matki Boga? O misji 
i powołaniu Maryi, ale także o jej 
świętości i relacji z Bogiem można 
pisać bardzo dużo. Niech jednak 
wystarczy fakt – Bóg zechciał przyjść 
na świat za pośrednictwem Kobiety 
i zechciał uczynić Ją uczestniczką 
Jego misji. Maryja jest w pełni ko-
bietą. A my nie wyobrażamy sobie 
historii zbawienia bez Niej. I dobrze, 
że tak jest. 

Godzina niewiasty

Czytając Biblię jako słowo Boga, 
jako historię zbawienia, która zmie-
rzała do „pełni czasów” – do Jezusa, 
starajmy się odczytywać tę historię 
w Jego świetle, aby zrozumieć za-
mysł Stwórcy i odkryć to, co było 
„na początku”. W Liście o Godności 
i Powołaniu Kobiety, który napisał 
Jan Paweł II, możemy przeczytać ta-
kie słowa: „Nadchodzi godzina, na-
deszła już godzina, w której powo-
łanie niewiasty realizuje się w pełni. 
Godzina, w której niewiasta swoim 
wpływem promieniuje na społe-
czeństwo i uzyskuje władzę nigdy 
dotąd nie posiadaną. Dlatego też 
w chwili, kiedy ludzkość przeżywa 
tak głębokie przemiany, niewiasty 
przepojone duchem ewangelicz-
nym mogą nieść wielką pomoc 
ludzkości, aby nie upadła”. ■

 Bóg zechciał przyjść na świat  
za pośrednictwem Kobiety  

i zechciał uczynić Ją uczestniczką 
Jego misji. Maryja jest w pełni  
kobietą. A my nie wyobrażamy 

sobie historii zbawienia bez Niej.

NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO
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Boże Narodzenie i seminaryjna wieczerza wigilijna



Likwidacja “viri” 

Dnia 11 stycznia 2021 r. prasę, 
radio, telewizja i portale informacyj-
ne poinformowały cały świat o tym, 
że Papież usunął z Kodeksu Prawa 
Kanonicznego jedno słowo. Trudno 
było sobie chyba w ogóle wyobra-
zić, żeby niewielka zmiana w zapisie 
jakiegoś tam kanonu (a większości 
słowo „kanon” kojarzy się zapewne 
tylko z „tymi piosenkami z Taize”), 
zapewne absolutnie nieznanego, 
o tajemniczym numerze 230 §1, mia-
ła wywoływać jakąś medialną burzę. 
Niemniej jednak – wywołała. Posypa-
ły się komentarze, szczegółowe ana-

lizy, wyjaśnienia. Watykaniści zaczęli 
przewidywać przyszłość, domniemy-
wać, że to papieskie posunięcie wpi-
suje się w jakąś długofalową strate-
gię, itd. 

A przecież Papież usunął z kanonu 
230 §1 KPK tylko jedno słówko! I to 
tak pospolite jak „viri” – „mężczyźni”, 
dzisiaj mogące się kojarzyć zapewne 
tylko z wirusem, i to w dodatku z koro-
nawirusem. Swoim motu proprio Spi-
ritus Domini papież Franciszek ogłosił, 
że należy otworzyć pliki z Kodeksem 
Prawa Kanonicznego, otworzyć pa-
pierowe wydania Kodeksu i skreślić to 
jedno słówko po to, aby ów kanon nie 

mówił już nigdy więcej o „mężczyznach 
świeckich”, ale o „świeckich” . I o tym, 
że to właśnie oni, „świeccy”, mogą zo-
stać dopuszczeni do posługi lektoratu 
i akolitatu. A zatem jeśli „świeccy” to 
i mężczyźni, i kobiety. 

Skoro papieska decyzja dotycząca 
niewielkiej zmiany w zapisie tajemni-
czego kanonu została zauważona, to 
pewnie nie dlatego, że 80% światowej 
populacji z zapartym tchem śledzi 
losy lektoratu i akolitatu. Sprawa ta 
wzbudziła spore emocje, bo nie od 
dziś dyskutuje się nad miejscem i rolą 
kobiety w Kościele. I pewnie długo się 
jeszcze będzie dyskutowało. 

SARA, NATHALIE  
I LIKWIDACJA „VIRI”

TEMAT NUMERUo. dr Tomasz Szymczak
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TEMAT NUMERU
A ponieważ warto, żeby przy tego 

typu dyskusjach nie zapominać o wiel-
kiej tradycji Kościoła i nie redukować 
horyzontu naszego myślenia do ostat-
nich kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, 
czy nawet kilkuset tylko lat, to chcemy 
rzucić dzisiaj okiem na historię. Histo-
ria Kościoła sięga bowiem dalej niż 
Sobór Trydencki, czy nawet Laterań-
ski IV. I można ją namalować, na całe 
szczęście, przy użyciu kolorów o wiele 
bardziej ciekawych niż męskie (siwy, 
łysy, piwny, brzuchaty). Bo pięknych 
kobiecych kolorów jest w niej, historii 
Kościoła, bez liku!

Wyprawa na pustynię 

Tym fragmentem historii, w któ-
ry zapewne warto się zagłębić w po-
szukiwaniu opowieści o roli kobiet 
w Kościele, jest starożytność. Znamy 
ją pewnie niezbyt dobrze, może rów-
nież dlatego, że czasami trudno nam 
wyobrazić sobie, że coś mogło się 
w ogóle dziać w II, III, IV, V wieku… 
Przecież od maleńkości nas uczą, że 
wszystko zaczęło się dopiero w 966 r.! 

A jednym z najciekawszych miejsc, 
jakie warto odwiedzić, badając staro-
żytność, jest zapewne pustynia. I nie 
chodzi o to, że ciekawy jest bezmiar 
piasku, kamlotów i jałowość bezro-
ślinna. Chodzi o to, że niezwykłe były 
postaci, które można było tam poznać. 
Można było spotkać tam świętych pu-
stelników, Ojców Pustyni. Ale staro-
żytne teksty, które mówią o Ojcach 
i przytaczają ich wypowiedzi, mówią 
też o świętych kobietach i wymienia-
ją przynajmniej trzy z nich: Teodorę, 
Sarę i Synkletykę . Spróbujmy zerknąć 
do tych tekstów i dowiedzieć się nieco 
więcej o tych niewiastach. 

Teodora  

Wiemy o niej tyle, że żyła w V wie-
ku, i że uciekając od męża, zastoso-
wała fortel niezwykły: przypuszcza-

jąc, że będzie jej szukał tam, gdzie 
są kobiety, poszła tam, gdzie są męż-
czyźni. Ukryła fakt, że jest kobietą 
i zamieszkała w klasztorze koło Alek-
sandrii. Jej kamuflaż był tak skutecz-
ny, że oskarżono ją o to, że jest… oj-
cem biologicznym pewnego dziecka! 
Aż się Seksmisja przypomina. „Mnich” 
został zatem wyrzucony z klasztoru. 
Teodora nie przyznała się do niczego, 
nie ujawniła swojej biologicznej toż-
samości i zajęła się wychowywaniem 
owego dziecka. Ot tak, po prostu, 
bez dochodzenia swoich praw i wyja-
śniania, że przecież niemożliwe, żeby 
była ojcem, skoro biologia mówi, że 
może być tylko matką. Przypisuje 
się jej kilka apoftegmatów, a jednym 
z nich jest ten o pokorze: 

Teodora powiedziała również, że 
ani asceza, ani czuwania, ani żaden 
inny trud nie prowadzi do zbawienia, 
ale tylko prawdziwa pokora. Był bo-
wiem pewien pustelnik, który wypę-
dzał złe duchy i pytał ich: „Co was wy-
pędza: posty?” – Odpowiedzieli: „My 
nie jadamy ani nie pijamy”. – „Czuwa-
nia?” – Odrzekli „My nie śpimy”. – „Ży-
cie pustelnicze?” – Odparli: „My sami 
mieszkamy na pustyni”. – „Więc co 
was wypędza?” – Odpowiedzieli: „Nic 
nas pokonać nie może oprócz poko-
ry”. Czy widzisz, że pokora zwycięża 
złe duchy? 

Rady Teodory są bardzo praktycz-
ne. Któż z nas nie ma ochoty czasa-
mi uciec od stołu, przy którym opo-
wiada się głupoty? Któż z nas nie ma 
od czasu do czasu ochoty opuścić 
zgromadzenie, zebranie, na którym 
marnuje się czas na nic niewnoszącą 
paplaninę.

Teodorę zapytano w sprawie tego, 
co się słyszy: „Jak można słuchać 
zwyczajnie byle jakich rozmów świa-
towych a zarazem, jak mówiłaś, być 
skierowanym ku Bogu?” Ona rzekła: 
„Jest to tak, jak gdybyś usiadł do sto-

łu, na którym byłoby wiele pokarmów, 
a ty brałbyś z nich, choć niechętnie; 
tak samo ma się rzecz z mowami 
światowymi, które chociaż dochodzą 
do twoich uszu, to jednak serce miej 
skierowane ku Bogu, a mając taką 
postawę, nie będziesz ich chętnie słu-
chał, ani one ci nie zaszkodzą”.

Sara 

Amma Sara znana była z kolei ze 
swojej wielkiej ascezy. Nikt i nic nie 
było w stanie zmienić raz podjętej 
decyzji: „opowiadano o niej, że przez 
sześćdziesiąt lat mieszkała nad brze-
giem rzeki, a nigdy się nie przechyliła, 
żeby na nią popatrzeć”. Próbował po-
konać ją demon nieczystości, walczył 
z nią przez wiele długich lat. Amma 
Sara nie modliła się nigdy o to, żeby 
ustały jego ataki, ale o to, aby Pan dał 
jej siłę. I gdy zwyciężyła, oddała Jemu 
chwałę.

Kiedyś ten sam demon nieczystości 
zaatakował ją szczególnie silnie, pod-
suwając jej marne rozkosze świata. Ale 
ona nie przyzwalała, broniąc się bojaź-
nią Bożą i ascezą. I rano wyszła na dach 
swojej celki, żeby się modlić. Wtedy 
duch nieczystości pokazał się jej uciele-
śniony i powiedział: „Zwyciężyłaś mnie 
Saro!” Ona zaś odrzekła: „Nie ja cię zwy-
ciężyłam, ale Pan mój Chrystus”. 

Sara wie, że do doskonałości do-
chodzi się powoli, że drogi Boże wy-
magają cierpliwości i że nigdzie nie jest 
powiedziane, że od razu trzeba zaczy-
nać od najwyższych szczebli: „Dobrze 
jest dawać jałmużnę także i z ludzkich 
pobudek; bo chociaż to jest dla spodo-
bania się ludziom, powoli dochodzi się 
także i do podobania się Bogu”.

Synkletyka 

Synkletyka to kolejna niezwykła 
ascetka, żyjąca na pustyni koło Alek-
sandrii. Wiemy ze źródeł starożyt-
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nych, że żyła 84 lata, a pod koniec 
swojego życia musiała się zmagać 
z chorobą: gruźlicą i rakiem twarzy. 
Prawdopodobnie bardzo dobrze 
znała Pismo św., bo przypisywane jej 
wypowiedzi obfitują w biblijne cytaty 
i nawiązania. Jej pouczenia cechuje 
wielka mądrość. Synkletyka zna pu-
łapki złego ducha i wie, że próbuje 
on złapać nas także na rzeczy tak nie-
prawdopodobne jak ascezę: 

Powiedziała także: „Jest i taka 
asceza, którą wymyślił nieprzyjaciel, 
a jego uczniowie ją uprawiają. Jakże 
więc odróżnimy ascezę Boską, kró-
lewską, od tej tyrańskiej i szatańskiej? 
Niewątpliwie po jej umiarze. W każ-
dym czasie stosuj jednakową miarę 
postu: nie tak, żeby przez cztery czy 
pięć dni nie jeść wcale, a następnie 
przerwać post przez obfity posiłek. 
Brak umiaru jest we wszystkim zgub-
ny. Jeśli jesteś młody i zdrowy, to 
pość: bo nadchodzi starość i choroba. 
W miarę sił twoich gromadź sobie za-
pasy, abyś był bezpieczny, gdy już siły 
stracisz”.

Niezwykła jest ta myśl, która mówi 
o chorobie w starości jako o czymś, 
co zastępuje ascezę, którą jesteśmy 
w stanie podjąć w młodości. Nadci-
śnienie zamiast postu? Reumatyzm 
zamiast nocnych czuwań? Coś w tym 
jest… 

Czego uczą nas Matki?

Sam fakt zebrania okruchów 
z życia Teodory, Sary i Synklety-
ki i umieszczenia ich we wspólnej 

kolekcji, pomiędzy innymi Ojcami, 
pokazuje, że raczej nikt nie miał 
w starożytności problemów z tym, 
czy wypada, czy nie wypada, czy to 
dobrze, czy może zbyt postępowo. 
Matki cieszyły się taką samą sławą 
jak Ojcowie. Po radę, po duchowe 
pouczenie, po kierownictwo ducho-
we szło się również do nich.  To by 
chyba oznaczało, że starożytność 
jakoś łatwiej niż my przyjęła rewo-
lucję wprowadzoną przez Jezusa, 
a potem opowiedzianą przez św. 
Pawła słowami: „bo wy wszyscy, któ-
rzy zostaliście ochrzczeni w Chrystu-
sie, przyoblekliście się w Chrystusa. 
Nie ma już Żyda ani poganina, nie 
ma już niewolnika ani człowieka 
wolnego, nie ma już mężczyzny ani 
kobiety, wszyscy bowiem jesteście 
kimś jednym w Chrystusie Jezusie” 
(Ga 3,27-28). 

Biologia mówi nam, że Teodora 
nie mogła być ojcem dziecka, mimo 
że o to ją oskarżono. Biologia po-
wie mężczyznom, że nigdy nie będą 
w stanie być w ciąży. Ale już mniej 
nam biologia powie na temat du-
chowej walki, na temat uprawiania 
teologii, na temat służby, mądrości 
duchowej, modlitwy. Starożytność 
pokazuje, że do tych spraw nie ma 
nikogo nadającego się bardziej lub 
mniej. I kobiety, i mężczyźni mogą 
tak samo dobrze pościć i walczyć 
z pokusami.   

W taki sam sposób radzą sobie 
z teologią: „Ludzie przychodzili do 
nich, prosząc o kierownictwo du-
chowe i porady. Biskupi często za-

praszali je do wzięcia udziału w de-
batach teologicznych, [...] gdy tylko 
nadarzyła się ku temu okazja – po-
dejmowały ewangelizację, dążąc do 
nawrócenia niewierzących na chrze-
ścijaństwo”. Historia Matek Pustyni 
pokazuje, że w starożytności było 
jakoś bardziej po ludzku: tzn. i po 
męsku, i po żeńsku. Bo jak jest tylko 
i wyłącznie po męsku, to to nawet 
nie jest po pół-ludzku. 

Siostra Nathalie Becquart

Szóstego lutego 2021 r. świat 
obiegła kolejna wieść dotycząca po-
sunięć papieża Franciszka. Otóż tego 
dnia ogłoszono nową „rewolucyjną” 
papieską nominację: nowymi podse-
kretarzami Synodu Biskupów zostali 
o. Luis Marín de San Martín, augu-
stianin i siostra Nathalie Becquart, 
ksawerianka z Francji. Rewolucja: 
kobieta podsekretarzem! I to tak su-
permęskiej instytucji jak zebranie bi-
skupów. 

Ale o ile likwidacja „viri” z kanonu 
230 §1 KPK nie była związana z żad-
ną twarzą, to za nazwiskiem z no-
wej nominacji kryje się burza blond 
włosów i sympatyczny uśmiech. A to 
oznacza, że będzie trochę bardziej 
jak w starożytności. Normalniej. A już 
najnormalniej będzie, jak nikt takich 
nominacji w ogóle nie zauważy. Bo 
będą zwyczajne, powszednie i zwy-
kłe. 

PS: Pomyliłem się. Nie będą zwy-
kłe. Bo żadna kobieta nie jest zwykła 
i zwyczajna. ■



CELIBAT? 
TO NIENATURALNE!

U wielu osób, gdy słyszą słowo „celibat”, budzą się negatywne odczucia. Jak tak można całe życie bez 
żony, kobiety? Przecież nawet Pismo święte mówi, że kto znalazł żonę - dobro znalazł i zyskał łaskę u Pana 
(Prz 18,22). Przecież to jest nienaturalne. Tym wszystkim jedno trzeba przyznać. Celibat naprawdę jest 
nie-naturalny. Celibat jest nad-naturalny.

Miłość

Główne powołanie chrześcijani-
na to powołanie do miłości. Co do 
tego nikt chyba nie ma wątpliwości. 
Każdy z nas ma kochać i być kocha-
nym. Każdy z nas chce kochać i być 
kochanym. Różne są jednak drogi 
do realizacji tego powołania. Naj-
częstszym, bo też bardziej logicz-
nym sposobem jest małżeństwo. 
Dwoje ludzi postanawia spędzić ze 
sobą całe życie, a motywuje ich do 
tego jedynie miłość. Ich wzajemna 
relacja ma być namacalnym obra-
zem tej miłości. Miłość jest z natury 
płodna, co także dotykalnie widać 

w małżeństwie, wszak owocem re-
lacji małżeńskiej są dzieci. Pismo 
święte w różnych miejscach mówi, 
iż dobra żona jest błogosławień-
stwem, że małżeństwo jest obrazem 
miłości Jezusa do Jego Oblubienicy. 
Dlaczego więc księża i zakonnicy po-
dejmują życie w celibacie?

Coś więcej

Na początku chciałbym w tym 
miejscu rozróżnić pobieżnie celibat 
od ślubu czystości. W DUŻYM uprosz-
czeniu: celibat dotyczy księży diece-
zjalnych i jest sprawą bardziej dyscy-
plinarną, niż dobrowolną, choć oba 

elementy muszą być zachowane. Ko-
ściół dopuszcza do święceń obecnie 
tylko celibatariuszy, choć nie jest wy-
kluczone, że w przyszłości to się zmie-
ni. Ślub czystości natomiast dotyczy 
zakonników oraz mnichów i jest bar-
dziej kwestią wyboru, choć ma tak-
że elementy dyscyplinarne (częścią 
ślubu czystości zakonników jest celi-
bat). Chodzi o to, że księża nie zawsze 
byli (będą?) zobowiązani do celibatu, 
natomiast ślub czystości jest dobro-
wolnym wyborem bezżenności nieza-
leżnym od celibatu księży. Dla uprosz-
czenia w dalszej części artykułu przez 
słowo „celibat”, będę rozumiał oba 
wyżej wymienione sposoby życia.

TEMAT NUMERU
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Z perspektywy mężczyzny kobie-
ta jest niezaprzeczalnym dobrem, 
jest łaską. Gdy wspomnę moich ro-
dziców, którzy notabene obchodzą 
w tym roku trzydziestą rocznicę ślu-
bu, wiem, że dobra żona (mąż) jest 
łaską od Boga. Celibat także jest do-
bry, jest łaską. Dlaczego? Bo świad-
czy on o tym, że jest „coś więcej", że 
relacje międzyludzkie, nawet te naj-
piękniejsze to nie wszystko, że mi-
łość Boga do człowieka i odpowiedź 
tegoż są większe, wszak małżeństwo 
trwa do śmierci, a relacja z Bogiem 
na wieczność! W tym sensie celibat 
jest zapowiedzią i niejako antycypa-
cją życia wiecznego. W ten sposób 
widać ową nadnaturalność celibatu.

Niedorajda

Niektórzy mogą myśleć, że księża 
to mężczyźni, którzy nie umieli sobie 
znaleźć dziewczyny lub że w ogóle 
nie podobają im się dziewczyny, albo 
że nie umieli sobie poradzić w ży-
ciu, więc poszli „na księdza”. Jestem 
w zakonie zaledwie kilka lat, ale je-
stem przekonany, że tacy ludzie nie 
potrafiliby wytrwać w tym sposobie 
życia. O ile życiowa nieporadność, je-
śli wyjdzie na jaw już na etapie forma-
cji początkowej, można ją jeszcze sko-
rygować. Można nauczyć się radzić 
sobie w życiu, ale podejście do płci 
przeciwnej już ciężko zmienić. Dlacze-
go tacy ludzie nie poradzą sobie w ce-
libacie? Bo prędzej, czy później trafią 
na kobiety w pracy duszpasterskiej 
i będą musieli umieć z nimi po prostu 
rozmawiać. Ale nie tylko, wszak nie-
umiejętność wchodzenia w kontakt 
z drugim człowiekiem, kimkolwiek by 
nie był, jest oznaką jakiejś społecznej 
nieporadności. Nie chodzi o to, by być 
koniecznie ekstrawertykiem, ale by 
umieć po prostu rozmawiać.

Księża nie są ludźmi, którzy nie 
umieli znaleźć dziewczyny. Spora 
część z nich przed obraniem drogi 

celibatu miała swoją „drugą połów-
kę”. Czasem na wspólnej rekreacji 
zdarzy się, że ktoś z braci wspomni 
swoją dziewczynę sprzed Zakonu. 
Nie jest to jednak sentymentalne 
wzdychanie do utraconej szansy in-
nego życia, ale wdzięczne wspomi-
nanie historii swojego życia, która 
doprowadziła ich do teraźniejszości, 
lub pomogła coś w nich ukształto-
wać.

Mało tego, jestem przekonany, że 
spora część księży, czy zakonników 
na etapie formacji początkowej, czy 
już po święceniach była, jest, lub 
będzie zakochanych. I uważam to za 
całkowicie naturalne. Wszak jeste-
śmy ludźmi, mamy emocje i uczucia, 
które są niezależne od naszej woli. 
Od nas zależy, co pod wpływem tych 
uczuć zrobimy, ale na ich bycie lub 
nie, nie mamy wpływu. Część księży 
porzuca kapłaństwo właśnie dlate-
go, że zakochali się w kobiecie i nie 
potrafili sobie z tym poradzić. Jest to 
smutny fakt, który dowodzi „normal-
ności” księży. Jednak zakochanie 
nie jest argumentem do porzucenia 
powołania. Wybór drogi osoby du-
chownej powinien być decyzją wol-
nej woli, niezależnej od uczuć, które 
jednak zawsze będą jej towarzyszyć. 
Podobnie w małżeństwie. Jego pod-
stawą winna być zgoda małżonków 
na wspólne życie, niezależna od ich 
aktualnych przeżyć emocjonalnych. 
Przecież i w małżeństwie, zwłasz-
cza kilkuletnim może się zdarzyć, że 
mąż zakocha się w innej kobiecie. 
Nie jest to jednak żaden argument 
do rozwodu. Takie uczucie wygasa 
po jakimś czasie, więc nie może być 
fundamentem relacji, co najwyżej 
początkiem. Miłość małżonków to 
stała decyzja woli dawania siebie 
drugiej osobie. Tak samo celibat jest 
decyzją woli niezależną od uczuć, 
choć te potrafią nieźle namieszać 
w obu przypadkach i nie należy ich 
lekceważyć.

Perła powołania

Czym jest celibat? Jest byciem 
na wyłączność. Oddaniem się cał-
kowicie Bogu. Rezygnacją z niektó-
rych dóbr na rzecz dóbr większych. 
Mylne jest traktowanie celibatu jako 
ostateczności, jednej z możliwych 
opcji do sprawdzenia. Owszem, na 
etapie formacji początkowej można 
„spróbować” tego życia, ale jeśli to 
nie będzie wolny i świadomy wybór, 
to pierwsze problemy nakłonią do 
odejścia. Bóg w swej miłości daje 
nam się cały, a my chcemy odpowie-
dzieć Mu tym samym.

Święty Paweł mówi, że „czło-
wiek bezżenny troszczy się o sprawy 
Pana, o to, jak by się przypodobać 
Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek 
małżeński, zabiega o sprawy świata, 
o to, jak by się przypodobać żonie. 
I doznaje rozterki" (1 Kor 7,32-34). 
Celibat to łaska, która sprawia, że 
można kochać wszystkich ludzi, jak 
to ujął o. Jan Góra. Taki człowiek 
może być dla wszystkich, bo cały jest 
w Bogu, bo należy do Boga. Oddanie 
się całym sercem Bogu to przywilej. 
Ale i zadanie. Bo jeśli ktoś żyje w ce-
libacie, ale jego serce nie należy cał-
kowicie do Boga, to istnieje ryzyko, 
że to serce odda komuś lub czemuś 
innemu. A to wypaczyłoby jego stan 
życia.

Można by powiedzieć, że celibat 
to kwestia socjologiczna, że ksiądz, 
który nie ma żony i dzieci, a więc 
ma więcej czasu wolnego, może le-
piej służyć ludziom. Ale postawmy 
pytanie: Czy mając ogrom wolnego 
czasu, ale brak Boga w sercu, ksiądz 
faktycznie będzie lepiej służył? 
A z drugiej strony mając mało wol-
nego czasu, ale Boga w sercu, można 
czynić wiele dobrego. I tym jest celi-
bat. To oddanie się Bogu z Jego łaski, 
by On mógł przez nas docierać do  
innych. ■

TEMAT NUMERU

11O kobiecie



Święcenia diakonatu brata Wiktora



KOBIETA WALCZĄCA

Spoglądając w ekran telewizo-
ra i czytając w prasie czy in-
trenecie, możemy spostrzec, 

że jesteśmy świadkami czegoś, co 
dotychczas było bez precedensu. 
Ciągle powtarzane hasło: walka 
jest jakby powtarzaną mantrą, czę-
sto nieznośnie dotykającą naszych 
zmysłów. A w jakich sprawach ko-
biety chrześcijańskie powinny pod-
nieść swój głos?

Strażniczka życia

Kobieta została stworzona na ob-
raz i podobieństwo Boże. Kobiecie 
i mężczyźnie Bóg dał niepojęty dar: 
rodzicielstwo. Z zamysłu samego 
Pana Boga to kobiecie zostało po-
wierzone wydawanie na świat po-
tomstwa. Ten cud, jakim jest poczę-

te życie, które w całości jest od niej 
zależne, jest jakby udziałem w Bożej 
mocy, dzięki której kobieta staje się 
niezmiennie częścią dziecka. Ta nie-
zwykła relacja matka – dziecko, jest 
czymś więcej niż samym tylko wyda-
niem na świat nowego człowieka. Po-
przez okres całej ciąży między matką 
a dzieckiem nawiązuje się nieznisz-
czalna więź, nie tylko genetyczna, ale 
przede wszystkim duchowa i emo-
cjonalna. Dlatego kobiety muszą stać 
na straży, aby życie dzieci poczętych 
było respektowane i chronione. Mają 
ku temu niezbywalne prawo, ponie-
waż to one są wybrane, by wydawać 
na świat nowe życie. Z tego powodu 
godność kobiet i godność ich dzieci, 
które rozwijają się w ciałach swych 
matek, jest wartością nienaruszalną. 
Z racji tego kobieta jest powołana 

do walki, nie sama w pojedynkę, ale 
wraz z innymi kobietami. Owa walka 
nie może być z założenia przeciw-
na powołaniu kobiety do dawania 
życia i troską o nie. Sprzeciw kobiet 
wobec polityki proaborcyjnej musi 
mieć swój jasny i szeroki rozgłos, to 
one jako matki muszą walczyć, by 
ich jeszcze nienarodzonym dzieciom 
nie odebrano godności człowieka 
i prawa do życia! Wiele było matek, 
które stając w obronie swoich dzieci 
i rodziny, zapłaciło najwyższą cenę - 
śmierć. Odwaga, dzięki której kobie-
ta, z pozoru delikatna, potrafi oddać 
swoje życie w obronie życia innych, 
wypływa z jej natury. To wrodzone 
usposobienie, aby poświęcać się dla 
najwyższych wartości, które wypływa 
z wiary i jest doskonałym przykładem 
naśladowania Pana Jezusa.

Sytuacja, jakiej doświadczamy w naszej Ojczyźnie od kilku miesięcy jest czymś niezwykłym. Owa 
wyjątkowość nie polega na tym, że stało się coś nadzwyczajnego. Ten cały zamęt, który rozgrywa się 
na naszych oczach, dotyczy kwestii bardzo delikatnej, bowiem głównymi bohaterkami są kobiety: na-
sze matki, siostry, koleżanki i znajome. Czy stawanie kobiet w obronie swoich praw jest czymś z natury 
negatywnym? O co chodzi, kiedy mowa o kobietach walczących? Warto się nad tym zastanowić.
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Wychowawczyni ku doskonałości

Spełniając misję swojego po-
wołania do bycia matką i tworze-
nia wraz z mężczyzną rodzinnego 
ogniska, każda z kobiet musi wal-
czyć, aby to, co najbardziej cenne 
w rodzinie, nie zostało zniweczo-
ne. Wiele się dziś mówi o tym, że 
płeć jest „czymś” ukształtowanym 
albo niejako wymuszonym przez 
społeczeństwo. Te ideologie naru-
szają fundamenty natury, ponie-
waż pragną doszczętnie zatrzeć 
różnice pomiędzy kobietą a męż-
czyzną. Bycie kobietą nie oznacza 
bycie kimś gorszym od mężczyzny, 
skazanym na niewolnicze poddań-
stwo płci przeciwnej. Nie można 
tak tego pojmować. To, że Pan Bóg 
stwarzając dwie płcie u człowieka, 
pragnął, żeby poszukiwały one tej 
drugiej w celu stworzenia jedności. 
Odrębność w budowie anatomicz-
nej oraz w sposobie przeżywania 
emocji to niezwykły dar dla kobiet, 
ponieważ dzięki niemu mogą one 
ubogacać mężczyzn poprzez swoją 
delikatność, dostrzeganie piękna 
tam, gdzie często panowie widzą 
tylko „coś zwykłego”. Ma to także 
głębokie znaczenie w wychowaniu 
potomstwa, bowiem troskliwość 
i subtelność matek niewątpliwie 
pozwala ubogacać emocjonalnie 
dzieci. Dzięki obecności kobiety, 
która przygotowuje młodego czło-
wieka do dorosłego życia, poprzez 
dzielenie się swoimi naturalnymi 
atutami, dziecko rozwija się prawi-
dłowo. Nikt nie jest w stanie zastą-
pić towarzystwa matki w rodzinie, 
a deficyty spowodowane brakiem 
kobiety w wychowywaniu dzieci 
często jest ogromną szkodą, nie tyl-
ko dla samego dziecka, ale także dla 
mężczyzny i całego społeczeństwa. 
Rola, jaką odegrały tysiące kobiet 
w tworzeniu społeczeństwa i nada-
waniu mu nowych impulsów do roz-

woju, jest niezwykła. Nie można za-
pomnieć także ogromnego wkładu 
kobiet w rozwój sztuki i nauki. Wiele 
spośród pań na przestrzeni lat dało 
dowód, że kobiety są wspaniałymi 
współtwórcami kultury, nadając jej 
specyficznego i pięknego rysu dzię-
ki swoim osobowościom. Niejedno-
krotnie także stawały na czele na-

rodu, kierując bohatersko polityką 
państwa i dbając o dobro narodu. 
Z tego powodu walka kobiet jest 
czymś koniecznym, by to, co nadaje 
im specyficzny charakter, nie stało 
się w rękach ideologów motywem 
do walki przeciwko kobiecości, ich 
naturalnemu i niezmiennemu daro-
wi od Pana Boga.

Krzewicielka wiary

Delikatność natury kobiecej spra-
wia, że przeżywanie wiary w jej życiu 
staje się pewnego rodzaju mistyką. 
Kobiecość swoje najdoskonalsze 
odbicie ma w osobie Niepokalanej. 
To właśnie niedościgniony wzór dla 
każdej z pań, i choć niewątpliwie 
jest rzeczą trudną stać się jak Ona, 
to naśladowanie Jej cnót uboga-
ca i nadaje piękno kobiecie. I tutaj 
trzeba podkreślić, że niezbędna jest 
walka kobiet, lecz nie może przybrać 
ona wymiaru walki z Kościołem, 
ale dla Kościoła i z Nim. Wrodzo-
ne usposobienie kobiecej psychiki 
usposobi ją do stawania w obronie 
wartości, a przyjmowanie postawy 

walczącej może przybrać wiele wy-
miarów: walką jest bowiem trwanie 
tam, gdzie inni stchórzyli; znoszenie 
cierpień, by ukazywać, że chęć od-
wetu nie prowadzi do pokoju; wyba-
czanie wyrządzonych krzywd, bo to 
uszlachetnia i może stać się począt-
kiem zmiany dla wyrządzających 
krzywdę. Tak przeżywana kobie-
cość jest cnotą, dzięki której kobiety 
mogą nadawać kształt rzeczywisto-
ści, w której żyją. Ubogacane w ten 
sposób życie rodzinne, ale również 
życie konsekrowane przyczynia się 
do świadczenia o Królestwie Bożym. 
Kobiecość przeżywana w duchu 
wiary i w zgodzie z nauką Kościoła 
jest w stanie zmieniać bieg historii, 
a także przyczyniać się głoszenia 
Ewangelii tam, gdzie już straciło 
się nadzieję. Taka walka to zasługa, 
chciejcie ją, drogie Panie, podjąć.

Kobieta przez całe swoje życie 
musi walczyć, ale owa walka nie 
może być toczeniem bitwy z własną 
naturą. Nie chodzi przecież o to, by 
przejęła męskie wzorce odcinając 
się przez to od swej wewnętrznej 
natury. Inspiracja, aby chcieć dobra 
dla każdej z kobiet jest szlachetna, 
o ile owo dobro postrzega się w wy-
miarze obiektywnym. Wówczas każ-
da z kobiet ma obowiązek stanąć do 
walki, na ile tylko potrafi, mało tego 
może i powinna liczyć na przychyl-
ność mężczyzn. Z kolei mężczyźni li-
czą i potrzebują pomocy kobiet, ich 
rad, decyzji i pouczeń, a przez to ko-
biety mają ogromny wpływ na męski 
świat. Mogą prowadzić mężczyzn ku 
doskonałości.

Kobieto walcząca, pamiętaj, że 
Twój wybór nie jest wyłącznie czymś 
prywatnym, prędzej czy później bę-
dzie on wywierał wpływ na to, kim 
się staniesz. W trudach tej życiowej 
walki będziesz potrzebowała ciągłej 
pomocy, jej źródłem–łaska Boża. ■

Odwaga, dzięki której kobieta, 
z pozoru delikatna, potrafi oddać 

swoje życie w obronie życia innych, 
wypływa z jej natury.  

To wrodzone usposobienie, aby po-
święcać się dla najwyższych  

wartości, które wypływa z wiary, jest 
doskonałym przykładem naśladowa-

nia Pana Jezusa.
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Wybuch II wojny światowej spo-
wodował, że zmieniła się hie-
rarchia jego wartości. Na pierw-

szym miejscu była Ojczyzna – jej obrona, 
walka o przetrwanie i walka o wolność. 
W swojej działalności konspiracyjnej 
posługiwał się pseudonimami „Witold”, 
„Pan w kratkę”, a także przybranym na-
zwiskiem Tomasz Serafiński. W 1939 r. 
wraz z innymi oficerami założył tajną 
organizację wojskową o nazwie Tajna 
Armia Polska (TAP). Rotmistrz Pilecki 
zdecydował o dobrowolnym podda-
niu się łapance i pójściu do obozu kon-
centracyjnego w Auschwitz (Oświęcim) 
w celu zbadania zbrodni, których do-
konywali tam Niemcy. Chciał powiado-
mić o tym międzynarodową opinię pu-
bliczną. Otrzymał zadanie rozpoznania, 
czy jest możliwe uwolnienie więźniów, 
utworzyć konspiracyjną organizację woj-

skową wewnątrz obozu oraz uzyskać 
informacje o zbrodniach popełnianych 
przez SS. 

19 września 1940 r. rozpoczął wykona-
nie rozkazu, a jednocześnie był to począ-
tek jego drogi do piekła. W nocy z 21 na 22 
września z Pawiaka został przewieziony 
wagonami do Auschwitz. Po przekrocze-
niu bramy obozu zrozumiał, że znalazł 
się w piekle. Po „zaklimatyzowaniu się” 
przystąpił do zakładania w obozie TAP. 
Celem utworzonej organizacji było pod-
trzymywanie na duchu kolegów, a było 
to ważne, biorąc pod uwagę nieludzkie 
warunki bytowe, pracę ponad siły, cho-
roby, głód, wszechobecną śmierć. Kolej-
nym zadaniem organizacji było potajem-
ne zdobywanie i rozdzielanie żywności, 
lekarstw oraz odzieży, a także przekazy-
wanie wiadomości poza obóz. W obozie 

organizowane były potajemne Msze św., 
prowadzono także nasłuch radiowy. Sta-
rano się również ratować chorych przed 
śmiercią w komorze gazowej, a pozosta-
łych przed wywozem do innych obozów 
w głąb Rzeszy. Zdobywano się również 
na likwidację obozowych konfidentów. 
W raporcie z Auschwitz napisał: „Widzia-
łem w Oświęcimiu straszliwe obrazy – nic 
mnie nie potrafiło złamać”. W nocy z 26 na 
27 kwietnia 1943 r. rotmistrz Witold Pilecki 
– człowiek, który dobrowolnie dał się za-
mknąć w obozie zagłady, aby zobaczyć, 
co się dzieje za jego bramą – uciekł. „Kto 
wszedł, ten umarł. Kto wyszedł, ten na-
rodził się na nowo” – mówił. Po ucieczce 
namawiał dowództwo podziemia do ak-
cji zbrojnej, która wyzwoliłaby więźniów, 
jednak plany te nie doszły do skutku. 
Później sporządził trzy raporty powstałe 
w różnym czasie. Pierwszy napisał zaraz 

WA R T O Ś C I  Ż Y C I O W E 
RTM. WITOLDA PILECKIEGO cz. II

„Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać”. „(…)Dlatego 
więc piszę niniejszą petycję, by sumą kar wszystkich – mnie tylko karano. Bo choćby mi przyszło 
postradać me życie, tak wolę, niż żyć wciąż, a w sercu mieć ranę” – Witold Pilecki.
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po ucieczce, w czerwcu 1943 r. w Kory-
znówce, ukrywając się w domu prawdzi-
wego Tomasza Serafińskiego. Ten raport 
został zakopany w ziemi. W sierpniu 1943 
r. sporządził „Raport W.” dla Komendy 
Głównej AK. Trzeci powstał w 1945 r. we 
Włoszech i to właśnie on dostał się w ręce 
funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Publicznego (MBP) i były znane płk. 
Józefowi Różańskiemu, który nadzorował 
śledztwo Pileckiego. Witold Pilecki nie 
zdawał sobie jeszcze sprawy z tego, jak 
brutalnie zemści się na nim komunistycz-
ny reżim.

W 1945 r. trafił do oflagu (przejścio-
wego obozu jenieckiego) w Murnau 
(niemiecka dzielnica), który wyzwolili 
Amerykanie w kwietniu 1945 r. Z Murnau 
wyjechał do Włoch, do Porto San Gior-
gio. Zameldował się u gen. Władysława 
Andersa i był gotowy do służby w 2. Kor-
pusie Polskim. Opowiedział gen. Ander-
sowi o pobycie w obozie. Poinformował 
też, że chciałby wrócić do Polski, bo jest 
tam potrzebny. Po wojnie w grudniu 
1945 r. wrócił do kraju. Uważał, że może 
jeszcze wiele zrobić dla Polski zniewo-
lonej i uzależnionej od ZSRR. Chciał 
przeciwstawić się komunistycznemu 
terrorowi. W 1946 r. został aresztowa-
ny, przesłuchiwany, bity, maltretowa-
ny, a w końcu bestialsko zamordowa-
ny. W więzieniu przesłuchiwany przez 
Urząd Bezpieczeństwa (UB) pozostał 
wierny swojemu sumieniu i ideałom, 
które wyniósł z domu rodzinnego. Był 
przeświadczony, że nie może kłamać 
w żadnych okolicznościach. Stąd też 
w swoich odpowiedziach na zadawane 
pytania, nawet przy zastosowaniu bru-
talnych tortur, był szczery, mówił o swo-
jej działalności antykomunistycznej i nie 
wypierał się jej. W zeznaniach ochraniał 
innych, a całą odpowiedzialność brał na 
siebie. Podczas ostatniego spotkania 
z żoną Pilecki polecił, aby czytała ich 
dzieciom – Andrzejowi i Zofii – książkę 
Tomasza a Kempis O Naśladowaniu 
Chrystusa, bo to właśnie ona pozwoliła 
mu przetrwać najgorsze chwile w życiu. 

15 marca 1948 r. rotmistrz Witold Pi-
lecki został skazany na karę śmierci. Pre-
zydent Bolesław Bierut nie zgodził się na 
ułaskawienie. Wyrok wykonano 25 maja 
w więzieniu mokotowskim przy ul. Rako-
wieckiej poprzez strzał w tył głowy. Witold 
Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna. Miej-
sce pochówku rotmistrza nigdy nie zosta-
ło ujawnione przez komunistyczne wła-
dze, prawdopodobnie zwłoki zakopano 
na wysypisku śmieci koło Cmentarza Po-
wązkowskiego (tzw. kwatera Ł – łączka).

Andrzej i Zofia Pileccy o swoim ojcu

 „Dzięki ojcu zostałem wychowany 
na uczciwego człowieka. Ojciec wpoił mi 
wartości – kapitał na całe życie. Dzięki 
temu mogłem przetrwać ciężkie warunki 
po śmierci ojca (…) Walczyłem, by pa-
mięć o ojcu przetrwała, za komuny robi-
łem ręczne klepsydry, (…) potem esbecy 
zrywali je”. „Największą przeszkodą do 
osiągnięcia doskonałości jest miłość wła-
sna” – to zdanie z książki Tomasza a Kem-
pis O Naśladowaniu Chrystusa było ojcu 
szczególnie bliskie. (…) Ojciec był inny, za-
wsze myślał o innych, nie patrzył, kto kim 
jest, tylko czy trzeba mu pomóc. Dlatego 
w powstaniu żołnierze nazywali go „tatą”. 
(…) Gdy wyszedł z Auschwitz, pomagał 
rodzinom więźniów, którzy już nie żyli”. 
„ Uważał, że pozbycie się strachu i umie-
jętność radzenia sobie w każdej sytuacji 
kształtują charakter . (…) O historii Polski 
mówiło się w domu z nabożeństwem. Był 
też zamknięty na klucz, owiany legendą 
pokój, w którym kiedyś pomieszkiwali 
uczestnicy Powstania Styczniowego”. „Oj-
ciec miał poczucie humoru, ale wymagał 
mówienia prawdy. Za próby mijania się 
z nią karał – wspomina Andrzej Pilecki – 
nie bił nas, ale raz oberwałem. Za kłam-
stwo. Powód był błahy, chodziło o zasadę 
–  wyjaśnia. Na śniadanie w domu zawsze 
była owsianka. Można było mniej nałożyć 
na talerz, ale trzeba było wszystko zjeść. 
Któregoś dnia zamiast zjeść całą por-
cję, jaką nałożyłem, gdy ojciec wyszedł, 
upchnąłem ją do… mysiej dziury. Gdy 
wrócił, zdziwił się, że tak szybko zniknę-

ła z talerza. Na pewno zjadłeś? – zapytał. 
Szedłem w zaparte. Wtedy podszedł do 
miejsca, gdzie ją upchnąłem i pokazał mi 
je. Dostałem pasem. Zapamiętałem to na 
całe życie. Nigdy więcej nie skłamałem. 
Nauczył nas, że trzeba mieć odwagę przy-
znać się do tego, co się zrobiło źle, nawet 
gdy można zostać skarconym. Nie karał 
po wyznaniu prawdy”.

Janusz Kurtyka o Witoldzie Pileckim

Któż z nas może powiedzieć u schył-
ku swojego życia, że przeszedł przez 
nie z podniesioną głową? Czy zawsze 
jesteśmy wierni swoim ideałom, wyzna-
wanym wartościom, czy może dostoso-
wujemy się do sytuacji i do oczekiwań 
innych? Nieżyjący już prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka tak 
pisał o wielkim Polaku: „Rotmistrz Witold 
Pilecki – to jeden z tych ludzi, o których 
zazwyczaj mówimy jako o żołnierzach 
Polskiego Państwa Podziemnego lub 
Polski Walczącej. Jednak tak naprawdę 
należałoby nazwać go żołnierzem nie-
złomnym. Wojenne i powojenne dzieje 
tego człowieka – to osiem lat nieprze-
rwanej walki z obydwoma wrogami 
wolności Polski: z Niemcami i z niosą-
cymi Polsce zniewolenie komunistami. 
Rotmistrz Witold Pilecki jest jednym z lu-
dzi, których wielkość wyznacza nie tylko 
odwaga osobista, ale przede wszystkim 
postawa służby i ofiarności wobec wła-
snego państwa i narodu. (…) Należał do 
dawnego, polskiego, ginącego świata, 
w którym pojęcia, takie jak: wiara, wol-
ność, patriotyzm, bohaterstwo, poświę-
cenie, demokracja, pojmowane były 
zgodnie z ich rzeczywistym znaczeniem”. 

Wymienione wartości były wyznacz-
nikiem życia rotmistrza Pileckiego, ale 
przyświecały również innym Żołnierzom 
Wyklętym. Dziś słowa te znaczą niewiele, 
a już na pewno nie są wyznacznikiem 
życia młodych ludzi. Fakt, zmieniły się re-
alia życia, ale można je realizować na in-
nym gruncie, dostosowując do potrzeb 
i sytuacji. ■
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To tylko nazwa, którą wymyślili-
śmy spontanicznie. A wszystko 
zaczęło się od nagrania pierw-

szego kawałka pt. Niewypowiedziane 
słowa. Zacznę może od początku.

Będąc w seminarium, oprócz mo-
dlitwy i nauki, angażujemy się w róż-
ne duszpasterstwa. Z o. dk. Michałem 
Więchem oraz innymi braćmi w każdą 
niedzielę jeździliśmy do domu dziecka. 
Pandemia koronawirusa sprawiła jed-
nak, że byliśmy zmuszeni zostać w se-
minarium, a duszpasterstwo zostało 
chwilowo zawieszone. Wtedy właśnie 
Duch Święty natchnął br. Michała, aby 
dla naszych podopiecznych coś na-
grać. Po obiedzie wziąłem gitarę, usta-
wiliśmy telefon i poszło… Tak to się 
zaczęło. Ale na tym się nie zatrzymało. 
Za aprobatą naszych przełożonych 
wrzuciliśmy wideo na YouTube. Odbiór 
był bardzo pozytywny, więc za tydzień 
postanowiliśmy nagrać drugi utwór, 
a potem kolejne - no i robimy to dalej 
z Bożym błogosławieństwem. Z kolei 
o.dk. Grzegorz Świerkosz (nazywamy 
go „działalny a niewidzialny”) nagry-
wa, montuje wideo, odpowiada za 
media, za to rzadko można go spotkać 
na liv’ach. Sama nazwa #FRS oznacza 
Franciszkański Rap Session. Pomyśle-
liśmy tak: Jesteśmy braćmi francisz-

kanami, potem rapujemy (już było FR) 
i dodaliśmy jeszcze session (S). W skró-
cie wyszło FRS. 

Po kilku tygodniach od wrzucenia 
do sieci pierwszego kawałka u br. Mi-
chała skończyły się teksty z tzw. szufla-
dy. Wtedy wzięliśmy Ewangelię według 
św. Marka. Z szesnastu rozdziałów Ży-
wego Słowa powstało 5 nowych utwo-
rów. Nagrywaliśmy wszystko na żywo 
(taki trochę live recording). I znowu, 
idąc za natchnieniem Ducha Świętego, 
postanowiliśmy ten materiał uwiecz-
nić. A więc z pomocą Bożą i Niepoka-
lanej oraz naszych przyjaciół-artystów 
i hojności fanów franciszkańskiego 
rapu w listopadzie 2020 r. ukazała się 
pierwsza płyta FRS. Cały materiał z pły-
ty (10 kawałków) jest dostępny na ser-
wisach (YouTube, Spotify, itp.), a także 
można otrzymać krążek fizycznie, wy-
starczy wypełnić specjalny formularz 
i sprawdzić skrzynkę pocztową (zob. 
kod QR na obrazku powyżej).

Co było dalej z FRS? Od początku 
roku akademickiego wystartowaliśmy 
z drugim sezonem. Tym razem tema-
tem wiodącym były Psalmy. Jest ich 
wszystkich 150, natomiast sięgnęliśmy 
jak do tej pory tylko do pięciu. I tak po-
wstało pięć kolejnych utworów, rów-

nież dostępnych na YouTube na kanale 
„FRS”. Był to dla nas gorący czas sesji 
zimowej, a w dodatku ostatni semestr 
kończący naszą formację seminaryjną, 
a więc egzamin ex universa theologia 
i obrony prac magisterskich. Po czym 1 
marca 2021 r. na mocy zakonnego po-
słuszeństwa wyruszyliśmy na praktyki 
diakońskie. Rozjechaliśmy się w różne 
strony: br. Michał – Gdynia, br. Grze-
gorz – Niepokalanów-Lasek, ja – Udział 
(Białoruś). 

Czyżby to koniec FRS? Na pew-
no nie! Wierzymy, że skoro Pan dał 
natchnienie jak zacząć, więc On też 
i poprowadzi to dzieło! Jak… z kim… 
w jakiej formie… gdzie… – sami nie 
wiemy, ale to są drugorzędne sprawy. 
Ważne jest i znaczące, że zostało za-
siane ziarno Ewangelii, które domaga 
się wzrostu i uprawy od strony słucha-
czy. A my jesteśmy tylko narzędziami 
w Jego rękach. Robimy to, co odkryje-
my i do czego nas wzywa. 

PS: W trakcie pisania tego felietonu 
dostałem sms od br. Michała, to ozna-
cza, że coś się szykuje nowego, ale... 
nie mogę Wam zdradzić co takiego.  

Bądźcie na bieżąco z #FRS, a nie 
złapie Was ... stres!  ■

FRANCISZKAŃSKI RAP SESSION
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Tym razem zdecydowałem się na rozmowę z Agnieszką Jażdżewską OV (Ordo Virginum), 
która pracuje zawodowo, a po godzinach działa w Stowarzyszeniu Trójmiejskie Uwielbienie. 
Należy także do Trójmiejskiej Formacji Uwielbienia - wspólnoty dla muzyków. Ukończyła 
Wrocławskie Studium Wokalno-Liturgiczne, ponieważ chciała lepiej pełnić posługę muzycz-
ną w Kościele. Obecnie współorganizuje rekolekcje dla muzyków, 24-godzinne uwielbienia 
muzyczne, asystuje na kursach Alfa, prowadzi scholę dziecięcą, śpiewa w różnych zespo-
łach. I niedawno rozpoczęła nową drogę życia, o której chętnie opowiedziała… 

Jak łączysz życie zawodowe z ży-
ciem religijnym?

Hmm… dla mnie wiara w Boga to 
przede wszystkim relacja z Nim, która 
przenika i towarzyszy każdej sferze mo-
jego życia, również tej zawodowej. Jego 
obecność widzę we wszystkim, co dzieje 
się w moim życiu – w spotykanych na co 
dzień osobach, w konkretnych wydarze-
niach, wyzwaniach. Pan Bóg przez nie 
mówi, zaprasza do rozwoju, żeby bar-
dziej kochać, być bardziej dla innych. Jak 
w każdej relacji, aby mogła się ona roz-
wijać, potrzebny jest wspólnie spędzany 
czas – stąd m.in. codzienna  Euchary-
stia - bez niej życie wiarą byłoby trudne. 
Ważne jest dla mnie również regularne 
czytanie Słowa Bożego. Pan Bóg bardzo 
konkretnie mówi do mnie przez  Słowo.  
Od grudnia 2020 r. należę do  stanu dzie-
wic konsekrowanych, a więc jestem oso-

bą konsekrowaną, która zwyczajnie żyje 
w świecie. Składając śluby, zobowiąza-
łam się do codziennej modlitwy jutrznią 
i nieszporami – lubię tę formę modlitwy. 
Niesamowite, że na całym świecie każ-
dego dnia tyle osób modli się tymi samy-
mi psalmami.

A od kogo czerpiesz inspirację du-
chową: czy jakaś szczególna postać 
z Pisma Świętego lub jakaś święta 
osoba jest Ci szczególnie bliska?

To zależy na jakim polu, bo jeśli mó-
wimy o życiu modlitwy, to takimi osoba-
mi są dla mnie św. Teresa od Jezusa i św. 
Ignacy Loyola. W obszarze kobiecości 
– zdecydowanie inspiruje mnie Niepo-
kalana. Jakiś czas temu oddałam się Jej 
w niewolę i widzę piękne owoce tego za-
wierzenia. Polecam wszystkim! (śmiech) 
Kierunek rozwoju duchowego nieza-

przeczalnie wskazuje mi również papież 
Franciszek, którego nauczanie niesie 
powiew świeżości w Kościele. Ponadto 
często słucham biskupa Grzegorza Rysia, 
który w moim odczuciu daje nowe, głęb-
sze spojrzenie na wiarę i ewangelizację.

A kto lub co, tzn. jakie wydarzenie 
skłoniło Cię do złożenia ślubu czystości 
i wybór życia w stanie dziewic konse-
krowanych?

Rozeznawanie trwało wiele lat... 
Z perspektywy czasu widzę, że Pan Bóg 
na wiele sposobów pokazywał mi ży-
cie konsekrowane jako drogę dla mnie 
– przez wydarzenia, spotkanych ludzi, 
Słowo Boże, które otrzymywałam na mo-
dlitwie, pragnienia serca. Długo nie byłam 
w stanie przyjąć tego zaproszenia. Miałam 
dużo uprzedzeń, nie znałam innych form 
życia konsekrowanego poza zakonnym. 

 ODKRYĆ  
 CO  
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Przez wiele lat szukałam swojego szczę-
ścia w różnych relacjach, jednak pomimo 
tego, że były one piękne i wartościowe, 
to w głębi serca czułam, że nie jestem na 
swoim miejscu. Przełomem okazał się Rok 
Miłosierdzia (2016 r.), kiedy stając w praw-
dzie, stwierdziłam, że nie chcę już dłużej 
żyć na pół gwizdka. Zdecydowałam się 
zaryzykować. Początkowo rozeznawałam 
powołanie w misyjnym zgromadzeniu 
karmelitańskim, bezhabitowym. Miałam 
tam możliwość doświadczenia wspól-
noty – zamieszkania z siostrami na kilka 
miesięcy, nie rezygnując z pracy zawodo-
wej. Był to piękny i owocny czas, jednak 
nadal czułam, że to nie jest to. Któregoś 
dnia jedna z moich znajomych zasuge-
rowała, bym bliżej przyjrzała się formom 
życia konsekrowanego w świecie. Od tego 
momentu wszystko potoczyło się szyb-
ko – poznałam księdza, który w diecezji 
gdańskiej jest odpowiedzialny za forma-
cję dziewic konsekrowanych. W trakcie 
formacji odkrywałam, jak bardzo chary-
zmat dziewictwa konsekrowanego rezo-
nuje z pragnieniami mojego serca.

To tak jak święty Franciszek, który 
usłyszawszy fragment Ewangelii, miał 
krzyknąć „Ja tak pragnę żyć” i wybiegł 
z kościoła, zrzucił buty i zabrał się do 
życia według tego, co usłyszał.

O! to ja też coś podobnego doświad-
czyłam (śmiech)! Pamiętam także taką 
sytuację, że będąc z koleżanką w jej pa-
rafii, przedstawiła mi kilkoro swoich zna-
jomych. Wśród nich była młoda kobieta, 
która zrobiła na mnie duże wrażenie. Pa-
miętam, że staliśmy razem i rozmawiali-
śmy, a mnie zachwycało światło, które od 
niej biło, jej piękno. Pamiętam, że pomy-
ślałam sobie wtedy:  „Wow, ale ona musi 
być cudowną żoną, jak jej mąż musi mieć 
dobrze!” (śmiech). I potem się okazało …. 
że owa kobieta jest dziewicą konsekrowa-
ną! (śmiech)

No właśnie wielu o tym nie wie, 
że można prowadzić życie konse-
krowane nie tylko w zakonie, ale że 

można pozostać w świecie. Szkoda 
że młodzi zazwyczaj tego nie wie-
dzą…

To prawda, że wielu katolików żyje 
w przekonaniu, że życie konsekrowane 
jest możliwe tylko w  zakonie. Pamiętam, 
jak sama byłam zaskoczona, gdy w trak-
cie rozeznawania swojego powołania 
odkrywałam, ile jest różnych form życia 
konsekrowanego w Kościele. Kościół jest 
bardzo bogaty w swojej różnorodności 
i charyzmatach. Ważne, aby każdy mógł 
odkryć, co mu w duszy gra. Inną ważną 
kwestią jest to, że nie trzeba być osobą 
konsekrowaną, aby prowadzić głębokie 
życie duchowe.  Znam wiele wspania-
łych małżeństw, które mają bliską relację 
z Jezusem i widać, jak Pan Bóg działa 
w ich rodzinach. Wszyscy potrzebujemy 
bliskiej relacji z Bogiem niezależnie od 
naszej drogi. 

Czy wydaje Ci się, że to kobiety są 
aktywniejsze w krzewieniu i praktyko-
waniu wiary? Bo ja mam takie wraże-
nie, że bardziej widać to zaangażowa-
nie religijne u kobiet…

To zależy… U mojej siostry w rodzi-
nie jest na przykład pół na pół. U moich 
przyjaciół też widzę dużą rolę mężczyzn 
w przekazywaniu wiary swoim dzieciom. 
Ja bym tego nie traktowała tak zero-je-
dynkowo. Na pewno stosunkowo wię-
cej kobiet należy do wspólnot i korzysta 
z sakramentów, natomiast obserwuje-
my obecnie w Kościele nowo powstają-
ce i prężnie działające wspólnoty prze-
znaczone dla mężczyzn. Ten fakt mnie 
bardzo cieszy. 

A czy nie boisz się, że Twój radyka-
lizm może z czasem osłabnąć?

Mojej decyzji nie postrzegam jako ra-
dykalizmu, tylko wybór serca. Dla jedne-
go wyborem serca będzie druga osoba 
– mąż, żona, dla innego wspólnota zakon-
na czy kapłaństwo, a w moim przypadku 
tym wyborem jest bycie oblubienicą 

Chrystusa w moim zwyczajnym, codzien-
nym życiu. Wierność wyborowi zawsze 
jest wyzwaniem. Pan Bóg wielokrotnie mi 
pokazywał, że bazując tylko na swoich si-
łach, daleko nie zajadę, ale że mogę ufać 
Jego wierności i mocy. Widzę, jak ważne 
jest na tej drodze życie sakramentami, 
wierność modlitwie, bo od tego zależy ja-
kość relacji z Jezusem. I też kierownictwo 
duchowe jest bardzo ważne. Nie czuję ja-
kiś obaw czy lęków. Skoro Pan Bóg zapro-
sił mnie na tę drogę, to z nadzieją patrzę 
w przyszłość. Mam dużo radości i pokoju.

Po prostu znalazłaś swoją miłość. 
A inni jak zareagowali?

Moi bliscy, którzy towarzyszyli mi, 
gdy szukałam mojego miejsca, cieszą się 
z mojego wyboru, bo widzą, że jestem 
szczęśliwa. Ci, którzy mniej mnie znają, 
a do tego życie konsekrowane jest dla 
nich trudne do pojęcia,  najczęściej pyta-
ją, czy będę mogła się z tego jakoś wyco-
fać (śmiech).

Jesteś kobietą, która znalazła swo-
je miejsce w Kościele. Jaka jest Twoja 
refleksja nad stanem Kościoła?

W ostatnim czasie obserwujemy dużo 
niepokojów, podziałów, bolesnych sytu-
acji, szczególnie nagłaśnianych w me-
diach. Ja osobiście mam to szczęście, że 
jestem w takim Kościele lokalnym, któ-
ry mnie inspiruje, gdzie doświadczam 
wspólnoty, jedności, rozwoju, znajduję 
w nim Jezusa i mam możliwość uwiel-
biania Go. Myślę, że ważne dla Kościoła 
jest to, aby słuchać i wcielać w życie to, 
do czego zachęca nas papież Franciszek. 
Jest on nam dany na ten właśnie czas. 
Kształtowanie wyobraźni  miłosierdzia, 
wrażliwość na najsłabszych, budowanie 
głębokich relacji, budowanie braterstwa 
niezależnie od przekonań, wyznania, 
bycie blisko jedni drugich, wchodzenie 
w dialog, szukanie tego co łączy, a nie 
dzieli. Do tego jesteśmy zaproszeni. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę! ■

WYWIAD NUMERU
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Bóg dał nam Matkę i chce, abyśmy Go przez Nią kochali. On pragnie, abyśmy Jej zaufali 
i pozwolili się Jej prowadzić, jak dzieci swej Matce. Im bardziej Ją pokochamy, tym łatwiej 
będzie mogła działać w nas i przez nas.

Maryja moją matką

Jezus – pierwszy Misjonarz, przy-
chodzi na ziemię, aby opowiedzieć lu-
dziom o najlepszym Ojcu w niebie. On 
prowadzi wszystkich do Niego. Uczy 
swoim przykładem, mówi w przy-
powieściach; dla ubogich, chorych 
i cierpiących czyni cuda i często się 
modli. Wszystko dla nas poświęca, 
nawet życie oddaje. Oddał też i swoją 
Matkę, aby wychowywała nas na Jego 
wzór. Przez Maryję droga do nieba 
najpewniejsza, najlepsza i najkrótsza. 
Jej życie to doskonały drogowskaz. 
Bo Niepokalana z wszystkich ludzi 
jest najświętsza. Ona nie splamiła się 
żadnym grzechem i nie została tknięta 
nawet grzechem pierworodnym. Z Nią 
można dojść tylko do nieba! W swoim 

życiu dała Bogu najlepszą odpowiedź 
na Jego Słowo. A teraz chce nieustan-
nie wspierać swoje dzieci… Oddając 
się bez reszty Królowej nieba i ziemi, 
możemy być spokojni, że Ona popro-
wadzi nas prosto do swojego Syna. 
Ścisłe zjednoczenie z Maryją owocu-
je zjednoczeniem z Chrystusem. Ona 
w żaden sposób nie przysłania Zba-
wiciela. A nikt nie był bardziej zjed-
noczony z Bogiem-Człowiekiem niż 
Maryja. Ona otworzyła się dla Syna 
Bożego ciałem, duszą i sercem, aby 
mógł wypełnić wolę Ojca na tym świe-
cie. W ten nieoczekiwany i cudowny 
sposób wypełniły się prorockie zapo-
wiedzi: „Ciesz się, Córo Syjońska. Pan 
jest pośród ciebie” (So 3, 14-17). Bóg 
nie zechciał inaczej udzielać się świa-
tu, jak tylko z ramion Maryi. 

Ona zawsze zwycięży

Na początku, kiedy nasi prarodzice 
przebywali w raju, Pan Bóg rozmawiał 
z nimi jak Ojciec. Adam i Ewa, będąc 
w stanie pierwotnej szczęśliwości, 
ciężko zgrzeszyli, bo przekroczyli Boże 
przykazanie. Na skutek złej decyzji 
utracili łaskę uświęcającą – czyli stracili 
świętość i sprawiedliwość, w której byli 
„postanowieni”. Jednak Bóg okazał się 
miłosierny! Nie odrzucił zupełnie swo-
ich dzieci, lecz zapowiada im wybawie-
nie. Ojciec wskazuje na postać jaśnie-
jącej Niewiasty, a do węża mówi: „Ona 
zetrze głowę twoją” (Rdz 3,15).

Ta Gwiazda nadziei świeciła przez 
całe wieki patriarchom i wielu naro-
dom. Gdy nastała pełnia czasu, Bóg 

TWOJA
MATK A

Kto kocha Niepokalaną ofiarnie, ten się zbawi, 
uświęci i innym do uświęcenia dopomoże.

św. Maksymilian M. Kolbe
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posłał na świat swojego Syna. Zrodzo-
ny z Niewiasty miał wykupić tych, któ-
rzy byli w niewoli grzechu. Ewangelia 
właściwie rozpoczyna się od Zwiasto-
wania Maryi, że ma zostać Matką Syna 
Bożego. „Pełna łaski” przyjęła Zbawi-
ciela. Ona zaniosła Go w łonie do swej 
krewnej Elżbiety, od której usłyszała 
słowa: „Błogosławionaś Ty między 
niewiastami”. To Maryja Go zrodziła, 
przedstawiła Go ludziom prostym, 
uczonym i kapłanom w świątyni. Ona 
była przy Jezusie, gdy uczynił pierw-
szy cud w Kanie Galilejskiej. Towa-
rzyszyła Odkupicielowi podczas na-
uczania ludzi i w czasie Jego Ofiary 
krzyżowej. Matka Boża wierzyła i nie 
zwątpiła nawet w Wielki Piątek, wie-
dząc, że przez Chrystusa dokona się 
odkupienie. A po Zmartwychwstaniu 
trwała na modlitwie z Apostołami, 
gdy Duch Święty napełnił Kościół. 

Dwunastu, Ewangeliści i pierwsi 
chrześcijanie od Maryi dowiadywali się 
o Jezusie Chrystusie. Ona uczyła swo-
im przykładem, jak żyć według tego, 
co przekazał Jej Syn w czasie ziemskiej 
wędrówki. Do Niej uciekali się ci, któ-
rzy potrzebowali umocnienia w wie-
rze. Ona podpowiadała, jak świadczyć 
o Jezusie mimo trudów, cierpień, a na-
wet w obliczu ofiary z życia. 

Historia Kościoła katolickiego po-
kazuje, że Ona zawsze świeciła jak 
promienna gwiazda i wskazywała lu-

dziom prawdę Bożą. Ona zwyciężyła 
wszystkie herezje i błędy. To Maryja 
dawała zwycięstwo tym, którzy się do 
Niej zwracali i prosili Ją o pomoc. A od 
wieków nie słyszano, aby ktokolwiek 
uciekając się do Ciebie [Maryjo], miał 
być przez Ciebie opuszczony…

Tysiące sanktuariów maryjnych na 
całym świecie świadczy wymownie, 
że Ona, Matka Boga, nie tylko króluje 
w niebie, ale kocha każdego człowieka 
na ziemi i śpieszy mu na pomoc. Ona 
z wielką czułością śledzi każdą potrze-
bę swoich dzieci. Niepokalana może 
je wszystkie zaspokoić, tylko bardzo 
oczekuje z naszej strony właściwego 
nastawienia, pokory i miłości.

Boże wołanie z krzyża

Kiedy Mistrz zawisł na krzyżu, pa-
trzyła na to Jego Matka oraz umiło-
wany uczeń. Do nich Jezus kieruje 
słowa, które Kościół przyjmuje jako 
szczególny testament: „Oto syn 
Twój… Oto Matka twoja” (J 19,26-
27). Chrystus oddał Matce Dziewicy 
wszystkich uczniów za synów, a czci-
godną Matkę powierzył uczniom. 
Dlatego między Maryją a wiernymi 
powstała ścisła więź miłości. Nigdy 
nie będziemy sami, bo od tej pory 
Matka wierzących nas nie opuści. 
Już na zawsze pozostaniemy w Jej 
objęciach, abyśmy nie zgubili Boga 
na naszych życiowych drogach. Do-

bry Bóg poleca Najświętszej Dziewi-
cy mieszkać w Kościele jako Matce 
cieszącej się dziećmi. Ta „wymiana” 
dokonuje się w bolesnej chwili, gdy 
Matka pod krzyżem patrzyła na rany 
Syna. Jezus ogłasza macierzyństwo 
Maryi i w ten sposób zapowiada 
Jej nową misję. Dopiero po tych 
słowach Mesjasz jest świadom, że 
wszystko się dokonało. 

Przylgnij do najsłodszej Matki

Matka Najświętsza, która wielką 
troską otaczała Dzieciątko – jak uka-
zują to liczne dzieła sztuki – zachwy-
cała wiernych. Jednak Maryja nie 
oczekuje zachwytu, bo to zbyt mało. 
Ona wzywa, by pójść w ślady Jezusa. 
Ona mówi nam: rób to, co Ja! Otwórz 
się na Boga. Zrób dla Niego miejsce 
w swoim życiu. Znajdź czas dla Boga 
w swoim planie dnia, w swoim sercu 
i w swojej woli. Wpuść Go do siebie, 
aby znalazł u Ciebie miejsce, a dzię-
ki Tobie Bóg miał schronienie w tym 
świecie. Z dziecięcą ufnością rzuć-
my się w objęcia Maryi i z całkowi-
tym zawierzeniem trwajmy przy Niej. 
Przylgnijmy do tej najsłodszej Matki. 
Ona przez dziewięć miesięcy nosiła 
w swoim świętym i dziewiczym ło-
nie Pana Jezusa, którego nie mogły 
ogarnąć niebiosa. W Jej ramionach 
Dziecię Jezus znalazło bezpieczne 
schronienie, zatem i nas Matka obro-
ni przed wielkim złem. ■



RYCERSTWO NIEPOKALANEJ br. Arkadiusz M. Burzec, kurs III

MARYJA, KOBIETA,  
KTÓRA CHCE BYĆ POZNANA

Pozwólcie, że w kilku słowach 
przybliżę doświadczenie mojej 
relacji z Maryją. Już od dziecka 

miałem nabożeństwo do Najświęt-
szej Maryi Panny. Wchodząc jednak 
w tzw. „dorosłe życie”, zacząłem się 
dystansować. W konsekwencji w cza-
sach „maturalnych” moja niedojrzała 
relacja sprowadzała się do postawy 
roszczeniowej, coś na kształt „jak 
trwoga to do Boga”. Okres studiów 
tylko pogłębił tę sytuację. Nie bez 
znaczenia w tej historii był mój ob-
raz Maryi matki - kobiety, budowany 
w kontekście nie do końca wzorco-
wych relacji z rodzicami i przeżywa-
nych młodzieńczych miłosnych za-
uroczeń i rozczarowań.  Ten stan 

rzeczy subtelnie generował we mnie 
jakiś bunt na zacieśnianie zażyłości 
z Maryją. Studenckie życie doprowa-

dzało do oddalania się od Boga i po-
padania w grzechy. Kluczowym zda-
rzeniem, powiązanym z Maryją, był 

rodzinny wyjazd na Jasną Górę. Tam 
powierzono moje życie w ręce Tej, 
która wstawia się za nami do Swe-
go Syna. Ta sytuacja, jak wierzę, do-
prowadziła do mojego nawrócenia, 
radykalnego wyboru dobra, a odrzu-
cania zła. Jakiś czas po wyjeździe do 
Królowej Polski, siostra podrzuciła 
mi książkę Dzikie serce. Tęsknoty mę-
skiej duszy. Z niej, w nowym świetle 
dowiadywałem się o swojej tożsa-
mości jako mężczyzny, o egzysten-
cjonalnym pytaniu, czy jestem silny, 
ale też o tym, kim są kobiety, w za-
myśle Boga. Dla nich poczucie swego 
piękna stanowi rdzeń ich tożsamości. 
Mimo tej świadomości wciąż stroni-
łem od Maryi przez fałszywą obawę 

„Kim jest Ta, którą powinniśmy  
poznawać i kochać?  

Jest arcydziełem Boga.  
Tak piękną, że Jej uroda byłaby 

przedmiotem „słodkiej zazdrości” 
wszystkich kobiet, tak łagodnej  
i miłosiernej, że wszystkie matki  

pragnęłyby naśladować Jej cnoty." 

abp Fulton Sheen. 

Tych kilka myśli, którymi się z wami dzielę, to zarys mojego postrzegania Maryi kiedyś i dziś. 
Spróbuję również ukazać, co Maryja ma do zaoferowania współczesnym kobietom.
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RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
utraty wolności. Przeczuwałem, że to 
błędna postawa, więc w spontanicz-
nej modlitwie poprosiłem Jezusa, 
aby nauczył mnie kochać Maryję, by 
dał mi Ją poznać taką, jaka jest na-
prawdę. Prośba została wysłuchana. 
W moje ręce trafił Traktat o prawdzi-
wym nabożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny św. Ludwika Maria Gri-
gnon de Monfort.  Obraz, jaki jawił 
się przed moimi oczyma, wybudził 

mój zachwyt. Zawierzyłem Jej swoje 
życie i dałem się poprowadzić. Życie 
nabrało nowego wymiaru i „przyśpie-
szenia”.

K'woli uściślenia nie zawsze do-
tyka nas to, czego byśmy oczekiwali, 
choć zwykle jest dla nas konieczne. 
W tym kontekście oddanie się Maryi 
jest ciągłym mówieniem „tak” Bogu. 
To jest Jej droga - droga zawierzenia. 
Dla mnie od zawierzenia zaczęło się 
„nowe” poznawanie Maryi - matki, 
kobiety, która jest najdoskonalszym 
wzorem danym przez Boga.  

Co Maryja ma do zaoferowania 
człowiekowi, szczególnie współcze-
snej kobiecie? Z objawień fatimskich 
wiemy, że Pan Jezus pragnie, by Ma-
ryja była bardziej znana i kochana, 
więc kim jest Ta, którą powinniśmy 
poznawać i kochać? Jest arcydziełem 
Boga. Tak piękną, że Jej uroda była-
by przedmiotem „słodkiej zazdrości” 
wszystkich kobiet, tak łagodnej i mi-
łosiernej, że wszystkie matki pragnę-
ły naśladować Jej cnoty, opisuje abp. 
Fulton Sheen. Jak wygląda Maryja, 
co mówią o Niej ci, którzy Ją widzie-
li. W Kibeho opisywana jest jako Ta, 
od której bije światło, młodość i uro-

da dziewczyny, a w Jej brązowych 
oczach można dostrzec mądrość 
i dobroć właściwe tylko matce. Jest 
delikatna i łagodna dająca odczucie 
swej miłości ku człowiekowi. Ona 
jest najbardziej kochającą matką 
na świecie. Ci, którzy widzieli Matkę 
Bożą, opisują Ją jako „piękność, któ-
ra jest ponad stworzenie”, a kiedy nie 
mogą Jej już oglądać, mają poczucie 
wielkiej straty z powodu niemożno-
ści przebywania z Tą, która przyno-
si piękno nieba w sobie. To piękno 
przyciąga, gdyż pociąga serce ku za-
ufaniu, by całkowicie się Jej oddać. 
W Guadaloupe ukazuje się jako uro-
dziwa kobieta o rysach Indianki. Wy-
gląda tak, by mogli w Niej zobaczyć 
się wszyscy, a szczególnie kobiety. 

Czym zatem jest kobiecość? Pa-
pież Franciszek podaje nam bardzo 
intuicyjną definicję kobiecości „Ko-
bieta - to harmonia, to poezja, to pięk-
no”. Kobieta jest po to, aby w relacje 
wnosiła harmonię. Wiemy, że pytanie 
o piękno jest pytaniem egzystencjal-
nym kobiety. Każda kobieta chce być 
urzekająca. Jednak stać się piękną bez 
odniesienia do Boga jest to niemożli-
we. Poszukiwanie tylko zewnętrznego 

piękna jest jego karykaturą. Oczywi-
ście prawdziwe piękno zewnętrzne 
jest odbiciem wnętrza, co doskonale 
uwidacznia się u Tej, która jest Pełna 
Łaski. Dobrze jest więc patrzeć na Ma-
ryję jako na swoją drogę do Jezusa. 
Maryja ma w sobie piękno pochodzą-
ce od Boga. Stąd wynika Jej poczucie 
wartości i godności.  Ona w scenie 
Zwiastowania uczy nas otwarcia na 
obecność Boga, na oddanie Mu całe-
go życia. Jest mądra, ma odwagę py-
tać, stąpa po ziemi, jednocześnie cał-

kowicie zawierza Temu któremu ufa. 
Wszystko rozważa w swoim sercu. Ten 
wymiar dyskrecji i tajemniczości uczy 
nieodkrywania tego, co winno być za-
słonięte.

Warto zauważyć, jak do Maryi 
zwracał się Jezus. W Kanie Galilej-
skiej jak i pod krzyżem zwraca się 
tym samym słowem co do innych 
kobiet w Ewangeliach - niewiasto. 
To samo słowo, które oznacza ko-

bietę stworzoną w raju, jak i Tę, 
która miażdży głowę węża. Ta, któ-
rą Elżbieta nazywa błogosławioną 
między niewiastami, nie jest niedo-
stępnym ideałem. Ona chce się soli-
daryzować z tymi, które tak samo są 
nazwane przez Jezusa. Pragnie po-
kazać, w jak wyjątkowy sposób Je-
zus patrzy i mówi do każdej kobiety. 

Maryja uczy nas rozumnej wia-
ry, ale i zgody na to, co niemożliwe, 
przekraczające ludzkie pojmowanie, 
zgodę na Boga. To od Miriam, a szcze-
gólnie z Jej relacji do Boga współcze-
sne kobiety mogą czerpać lekarstwo 
na poczucie zagrożenia, zazdrość, 
porównywanie. Biorąc przykład z Ma-
ryi, będą szanować swoją godność, 
znając swoją wartość w oczach Boga. 
Maryja jest dobra, wnosi pokój. Krzą-
ta się niczym w Kanie Galilejskiej, by 
zaradzać konkretnym problemom 
swoich dzieci. Oczywiście stawia 
określone wymagania i jest w tym sta-
nowcza. Maryja obdarza bezgranicz-
ną miłością, nie szuka siebie. Stawia 
w centrum osobę, którą kocha. Jej 
delikatność, cisza i harmonia są kwin-
tesencją kobiecości, tak potrzebnej 
dzisiejszemu światu. ■

Prawdziwe piękno zewnętrzne 
jest odbiciem wnętrza, co  

doskonale uwidacznia się u Tej,  
która jest Pełna Łaski.  

Dobrze jest więc patrzeć na Maryję 
jako na swoją drogę do Jezusa.  

Maryja ma w sobie piękno  
pochodzące od Boga. 

Ci, którzy widzieli Matkę Bożą 
opisują Ją jako „piękność,  

która jest ponad stworzenie”,  
a kiedy nie mogą Jej już oglądać, 

mają poczucie wielkiej straty  
z powodu niemożności przebywania 

z Tą, która przynosi  
piękno nieba w sobie.

Maryja obdarza bezgraniczną 
miłością, nie szuka siebie. Stawia  

w centrum osobę, którą kocha.  
Jej delikatność, cisza i harmonia  
są kwintesencją kobiecości, tak  
potrzebnej dzisiejszemu światu.
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A CO NA TO ŚW. FRANCISZEK? br. Piotr M. Januszewski, kurs I

„O, jak piękna jesteś,  
p r z y j a c i ó ł ko  m o j a ”

Święty Franciszek we wszelkim stworzeniu widział Tego, którego „umiłowała Jego du-
sza” (por. Pnp 1,7). Cenił każdą osobę, bo była dla niego „mieszkaniem i miejscem poby-
tu” (2LW, 48) Boga. Z tego względu powiedział, że „nie ma nic ważniejszego od zbawienia 
dusz” (2Cel 172), i że powinniśmy obracać „wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na 
służbę miłości, a nie na co innego” (On 5). Zachęceni tym wezwaniem świętego ojca przyj-
rzyjmy się, jak służył on miłością tym, które nazywał „córkami i służebnicami najwyższego 
i największego Króla” (por. SpKl 1).

„Z serca pochodzą złe myśli...”

Franciszek nakazywał całkowicie 
unikać słodkiej jak miód trucizny, 
czyli zażyłości z kobietami, które na-
wet świętych mężczyzn sprowadzają 
na manowce (2Cel 112).

Franciszek bardzo przestrzegał 
wszystkich mężczyzn przed wcho-
dzeniem w zażyłe relacje z kobie-
tami, a braciom napisał w Regule:  
„zakazuję stanowczo wszyst-
kim braciom wdawać się 
w podejrzane znajomości i rozmowy  

z kobietami.” (2Reg 11,1). W jaki za-
tem sposób zalecał nawiązywanie 
z nimi relacji? 

„Jakie to sprawy Brat Mniejszy 
ma omawiać z kobietą? Czy nie je-
dynie sprawy związane ze świętą 
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A CO NA TO ŚW. FRANCISZEK?
spowiedzią i z poradą, dotyczącą ży-
cia bardziej doskonałego, gdy o nie 
zbożnie prosi?” (2Cel 114).

Powyższe słowa są kluczem do 
prawidłowej interpretacji nauki św. 
Franciszka. Seraficki ojciec doskona-
le znał ludzką słabość i skłonność do 
grzechu. Sam ich doświadczał. Dlate-
go chciał, abyśmy nieustannie czuwa-
li nad własnymi sercami, bo to z nich 
pochodzą złe myśli i pożądliwości 
(por. Mk 7,21-22). Wiedział także, że 
budowanie relacji z kobietami jedynie 
po ludzku jest podobne do budowa-
nia domu na piasku (por. Mt 7,24-27). 
Dlatego zaleca nam budować nasze 
relacje damsko-męskie na prawdzi-
wym fundamencie, czyli Bogu. Wtedy 
przyjaźnie, które będziemy nawiązy-
wali, „nigdy nie ustaną” (por. 1 Kor 
13,8) i będą doskonałe. Zobaczmy za-
tem, w jaki sposób Franciszek stoso-
wał te zasady w praktyce, abyśmy i my 
mogli je tworzyć.

Klara, bliska czy daleka?

Wyznaję prawdę, że gdybym po-
patrzył, to rozpoznałbym z twarzy 
zaledwie dwie kobiety, żadnej innej. 
(2Cel 113)

Szczególne miejsce w życiu św. 
Franciszka zajmowała św. Klara. 
Prawdopodobne, że jest ona jed-
ną z tych, o której mówił powyższe 
słowa. Ich relacja, bez najmniej-
szych wątpliwości, była bardzo za-
żyła. Świadczą o tym źródła i pisma 
franciszkańskie. Jednak w biografii 
świętego znajduje się ciekawy za-
pis, który na pierwszy rzut oka wy-
daje się temu przeczyć. Mówi on, 
że bracia dziwili się, że Franciszek 
„nieczęsto odwiedza osobiście tak 
świątobliwe służebnice Chrystusa” 
(2Cel 205) mimo tego, że zobowiązał 
się on św. Klarze, że „z miłości (…) 
będzie [ je] osobiście i przez swój za-
kon otaczał zawsze serdeczną i tro-

skliwą opieką, jak swoich braci” (TKl 
29). W jaki więc sposób wyrażał on 
swoją miłość do sióstr, i z czego wy-
nikało takie jego zachowanie?

Oto jak Franciszek odpowiadał 
na te zarzuty: „kochani [bracia], nie 
myślcie, że ich nie miłuję w sposób 
doskonały” (2Cel 205). Miłość dosko-
nała, którą darzył Klarę i jej siostry, 
wyrażała się po prostu w inny spo-
sób niż ma to miejsce w zwyczajnej 
relacji damsko-męskiej. Franciszek 
„specjalnie [ je] upominał” (3LKl 30), 
„powodowany miłością [do nich] pi-
sał” (RKl 6, 2), zachęcał je i „zostawił 
[im przed śmiercią] liczne pisma” 
(TKl 34), nazywał czule „ubożuchny-
mi” (ZUbP 1) i polecił braciom, aby 
zawsze się o nie troszczyli. Ta szcze-
gólna troska miała w sobie jeden cel: 
umacniać je na drodze powołania, 
aby „każda z nich mogła być królową 
w niebie ukoronowaną wraz z Dzie-
wicą Maryją” (ZUbP 6), bo wiedział, 
że nie ma większego szczęścia po-
nad to, które jest w niebie. Widzimy 
zatem, że w przypadku relacji z Kla-
rą Franciszek stosował swoją zasadę 
ostrożności. Jednak nie była to ba-
riera, która hamowała jego szczegól-
ną miłość do nich. Wręcz przeciwnie. 
Dzięki niej mógł im okazać głębszą 
miłość, bo pochodziła ona z czystego 
serca pełnego czystych intencji.

Kobieta bratem?

Błogosławiony Bóg, który brata 
naszego panią Jakobinę posłał do 
nas! Otwórzcie wrota i wprowadźcie 
ją do wnętrza, ponieważ do brata Ja-
kobiny nie musimy stosować zakazu 
wchodzenia kobiet! (3Cel 37)

Drugą kobietą szczególnie bli-
ską sercu Franciszka była rzymska 
wdowa Jakobina da Settesoli. Nie 
pozostało wiele śladów jej szczegól-
nej obecności w życiu naszego ojca. 
Jednak, prawdopodobnie, była ona 

najbliższą mu kobietą, z którą łączy-
ła go prawdziwa przyjaźń. Nazwał 
ją BRATEM i miała ona wstęp nawet 
za klauzurę! Jest to zaskakujące, 
zwłaszcza gdy porównamy tę sy-
tuację z jego podejściem do Klary 
i jej sióstr, które nie miały przywileju 
częstych spotkań ze świętym ojcem. 
Wydaje się, że Franciszek takim po-
stępowaniem sam przeczył swojej 
nauce i w jej przypadku nie zacho-
wywał czujności, którą zalecał. Dla-
czego tak postępował? 

Spójrzmy, co mówią na to Regu-
ła i Pismo św., którymi z pewnością 
żył św. Franciszek: „gdy zachodzi ko-
nieczność, prawo nie obowiązuje” 
(1Reg 9,16) oraz „miłość jest doskona-
łym wypełnieniem Prawa” (Rz 13,10). 
Możemy się już zatem domyślić, jaka 
konieczność powodowała Francisz-
kiem w przypadku pani Jakobiny. Była 
nią „szczególna miłość” (por. 3Cel 37), 
którą Bóg rozpalił w jego sercu w sto-
sunku do tej ubożuchnej, niemającej 
nikogo wdowy. Dał więc jej to, co miał, 
Boga. Odtąd „jak druga Magdalena, 
żyła zawsze we łzach i poświęceniu się 
z miłości do Boga” (ZA 8). To wspólne 
doświadczenie bycia kochanym przez 
dobrego Boga na zawsze połączyło 
ich w nierozerwalnej więzi, która trwa 
nadal w niebie.

Ich wzajemna miłość była pełna. 
Wyrażała się w głębokiej, duchowej 
łączności i w prostych, ludzkich ge-
stach. Najwymowniejszym dowo-
dem jej prawdziwości jest fakt, że 
bracia pochowali ją w jego pobliżu 
po jej śmierci. Oni doskonale rozu-
mieli, jak była dla niego bliska. Aż po 
dzień dzisiejszy odwiedzając grób 
świętego, możemy odwiedzić tak-
że panią Jakobinę, która z miłości 
do niego, tuż przed jego śmiercią, 
z Bożego natchnienia przywiozła 
mu wszystko, co było mu na ten czas 
potrzebne. Zwłaszcza jego ulubiony 
przysmak – ciasto z migdałami. ■
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Życie młodzieńcze i nawrócenie

Przyszła na świat w Foligno, 
mieście włoskim w pobliżu Asyżu. 
Rodzice jej, szlachta starożytnego 
rodu, byli bogobojni i starali się ową 
cnotę także i córce wpoić. Cieszyła 
się zdrowiem, urodą i bogactwem. 
Z tych powodów prowadziła dość 
swobodne życie, folgując przyjem-
nościom doczesnym. Wcześnie wy-
szła za mąż za bogatego człowieka. 
Rzuciła się w wir zabaw i rozrywek. 
Rok 1285 przyniósł początek jej na-
wrócenia. Najpierw kolejno poumie-
rały jej dzieci, a w końcu jej ukocha-
ny małżonek. Te i inne okoliczności 
życiowe przemieniły ją zupełnie. 
Była to boleść nie do opisania. Pan 
Jezus w widzeniu ukazał jej lekar-
stwo na jej dotychczasowe próżne 
życie: rozpamiętywanie życia Chry-
stusa, pouczając ją, że lekarstwem 
na pychę i próżność jest Jego po-
kora i ubóstwo; na przywiązanie 
do sławy – zniewagi wobec Niego 

i okrzyki ,,ukrzyżuj Go”; na zmysło-
wość – Jego męka i wyniszczenie; na 
gniew i zawziętość – Jego modlitwa 
za nieprzyjaciół, i przebity bok.

Droga św. Franciszka w III Zako-
nie i dary nadprzyrodzone

Przed wstąpieniem do III Zakonu 
św. Franciszka odbyła spowiedź ge-
neralną u franciszkanina, swojego 
krajana i krewnego, o. Arnalda (albo 
o. Adama) z Foligno, który później 
był jej kierownikiem duchownym, 
sekretarzem i zaufanym. Odtąd pro-
wadziła surowe, jednak pełne miło-
ści braterskiej życie pokutne oraz 
heroiczną posługę wobec trędo-
watych. Na polecenie spowiednika 
św. Aniela spisała swoje widzenia 
i rozmowy ze Zbawicielem. Życie jej 
było jakby jednym ciągłym widze-
niem i ciągłą Komunią duchową. 
Podczas Mszy św. i adoracji Naj-
świętszego Sakramentu doznawała 
wielkich łask.

Przykład do naśladowania i mi-
styka

Św. Aniela zasłynęła gorącą mi-
łością ku Bogu i ludziom. Ofiarnie 
służyła ubogim i potrzebującym. 
Jaśniała pokorą i ubóstwem. W jej 
ślady poszło wiele kobiet, dla któ-
rych była matką i mistrzynią. Se-
rafickiej miłości Jezusa uczyła się 
w Asyżu u grobu św. Franciszka.  
W 1292 r. odbyła pielgrzymkę do 
Asyżu. Bóg wybrał ją, aby okazać 
w niej Swą miłość i objawić poprzez 
objawienia i wizje najwznioślejsze 
Swe tajemnice. Posłuszna woli Bo-
żej podyktowała swemu spowied-
nikowi wizje i objawienia, które są 
pięknymi kartami najwyższej mi-
styki chrześcijańskiej i franciszkań-
skiej. Z zamiłowaniem rozpamiętu-
je tajemnice Chrystusa cierpiącego 
i ukrzyżowanego oraz adoruje ta-
jemnicę Eucharystii. Dzieło Księga 
przedziwnych wizji i pociech jest jak-
by kompletnym traktatem teologii 

św. Aniela z Foligno
Włoska tercjarka franciszkańska, wdowa, 
pokutnica, mistyczka, której nadano tytuł 
Mistrzyni teologów (1248-1309)
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i mistyki. Błogosławiona Aniela, cho-
ciaż nie studiowała teologii, została 
nazwana ,,mistrzynią teologów”. Jej 
mądrość płynęła nie ze studiów teo-
logicznych, lecz z Bożej inspiracji. 
Aniela jest wielką mistyczką porów-
nywaną ze św. Katarzyną ze Sieny 
(1380), św.Katarzyną z Genui (1510), 
św. Teresą z Avili(1582) czy św. Gem-
mą Galgani (1903).

Śmierć i beatyfikacja

Kiedy nadeszła godzina śmier-
ci konająca Aniela powiedziała do 
swoich sióstr zakonnych: ,,Jako 
spuściznę zostawiam wam życie 
Chrystusa Pana, to jest Jego ubó-
stwo, cierpienie i poniżenie. Te, 
które to przyjmą, odziedziczą tak-
że niebieską ojczyznę”. Przed samą 
śmiercią zawołała: ,,Już się zaczy-
na dla mnie szczęście wiekuiste”. 
Umarła 4 stycznia 1309 r. i tego dnia 
obchodzone jest jej wspomnienie. 
Ciało jej zostało złożone w kościele 
św. Franciszka w Foligno.

Papież Klemens XI dnia 7 V  
1701 r. zatwierdził ku jej czci modli-
twę brewiarzową i formularz Mszy 
św. Wpierw do chwały błogosławio-
nych wyniósł ją Innocenty XII w 1693 
roku. W dniu 9 października 2013 
roku papież Franciszek ogłosił, że 
Anieli przysługuje tytuł świętej-tym 
samym rozciągnął jej kult na cały 
Kościół ( jest to tzw. kanonizacja 
równoważna).

Kanonizacja równoważna, to de-
kret papieski zezwalający na kult 
w całym Kościele osoby, która nie 
została kanonizowana. Dotyczy to 
osób, których proces kanonizacyjny 
jeszcze się nie rozpoczął. Włącza on 
obchody święta takiej osoby, z Mszą 
św. i oficjum, do kalendarza litur-
gicznego. Zezwolenie na kult w ra-
mach kanonizacji równoważnej nie 
jest wyrażone w zwykłej formule ka-

nonizacji, lecz w dekrecie zobowią-
zującym cały Kościół do oddawania 
czci danemu słudze Bożemu i ota-
czania go takim samym kultem, jaki 
należy się świętym kanonizowanym 
w Kościele.

Modlitwy i Pisma ascetyczne

Święta Aniela często odmawiała 
tę modlitwę: ,,Panie, rozciągnij ser-
ce moje ku Sobie. Niech się to stanie 
choćby przez krzyże i boleści. Dla-
czego nie miałabym cierpieć, gdy Ty 
dla mnie bez miary cierpiałeś? Dla-
czego nie miałabym cierpieć, gdym 
tyle razy grzeszyła? O Jezu, rozcią-
gnij serce moje’’.

W jej Pismach ascetycznych czy-
tamy: ,,Na drodze ubóstwa upadł 
pierwszy człowiek i na drodze ubó-
stwa podniósł nas drugi człowiek, 
Chrystus, Bóg-Człowiek. Zgubne 
jest to ubóstwo, które jest złączo-
ne z nieznajomością jego wartości.
Adam upadł na skutek tej niezna-
jomości. I wszyscy ludzie, którzy 
upadają lub w przyszłości upadną, 
upadają na skutek owej nieznajo-
mości. Dlatego zaistniała potrze-
ba, abyśmy jako dzieci Boże zosta-
li podniesieni i abyśmy powstali 
z upadku przez przeciwne ubóstwo.
Przykład takiego ubóstwa daje nam  
Bóg-Człowiek Jezus Chrystus. Ten-
że Bóg-Człowiek Jezus Chrystus 
podniósł nas i odkupił przez ubó-
stwo. Było to zaiste ubóstwo niewy-

powiedziane, skoro ukrył tak wielką 
Swoją potęgę i całe Swoje dosto-
jeństwo. Dopuścił bowiem, aby Mu 
bluźniono, aby Go lekceważono, 
aby Nim gardzono. Pozwolił się 
pojmać, wodzić, biczować i ukrzy-
żować. Zawsze zachowywał się jak 
człowiek bezsilny. Takie ubóstwo 
jest przykładem dla naszego życia. 
Z takiego ubóstwa winniśmy czer-
pać wzór. Nie w tym znaczeniu, 
jakobyśmy mieli ukrywać potęgę, 
której nie posiadamy, lecz prze-
ciwnie, wielką naszą niemoc trzeba 
nam z konieczności ukazywać i do-
strzegać.

Również chwalebna Dziewica, 
Najświętsza Matka Boga daje nam 
wzór takiego ubóstwa. Ona poucza 
nas o tym bardzo wymownie, kiedy 
w odpowiedzi na wtajemniczenie Ją 
w zbawcze plany, uważając się za 
uczestniczkę naszej skażonej natu-
ry, nazywa siebie bardzo skromnie, 
mówiąc: ,,Oto ja służebnica Pań-
ska’’.  Było to najskromniejsze okre-
ślenie. Takie ubóstwo jest bardzo 
miłe Bogu.

Doskonały przykład tego ubó-
stwa dał nam chwalebny nasz Ojciec, 
święty Franciszek. Trudno wprost wy-
powiedzieć,jak jaśniał tą cnotą. Jej 
światłość tego stopnia go napełniła, 
a nawet przepełniała, że życie swoje 
uczynił przez to znamienne i wzorco-
we dla nas. Nie mogę dostrzec inne-
go świętego, który by mi lepiej ukazał 
drogę ,,księgi życia’’, czyli przykład 
życia Boga-Człowieka Jezusa Chry-
stusa.    Nie widzę również nikogo, 
który by do Niego tak bardzo przy-
lgnął.Franciszek tak bardzo przylgnął 
do Chrystusa, że nigdy nie oderwał 
od Niego oczu swej duszy. Ujawniło 
się to również w ciele. A ponieważ 
przylgnął do Niego w zupełności, 
w pełni też został obdarzony najwyż-
szą mądrością, którą napełnił i na-
pełnia cały swiat. ■

Cierpliwie znośmy wszystkie  
cierpienia, jakie nas spotykają  
i krzywdy wyrządzone słowem  

lub czynem. Znośmy także,  
nie zgadzając się na nie, pokusy, 

które Bóg dopuszcza na nas  
albo w formie jakichkolwiek udręk, 

albo smutków,  
albo czegoś innego.

ŚWIĘCI FRANCISZKAŃSCY
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Polskie prowincje Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych 
(gdańska, warszawska oraz kra-

kowska) prowadzą misje w Europie 
(Białoruś, Bułgaria, Litwa, Szwecja, 
Ukraina), w Ameryce Południowej 
(Boliwia, Ekwador, Peru, Paragwaj), 
w Afryce (Kenia, Burkina Faso, Tanza-
nia, Uganda) oraz w Azji (Uzbekistan). 
Działalność franciszkańskich misjo-
narzy skupia się w różnych aspektach 
życia (m. in. posługa w parafiach, edu-
kacja, organizowanie pomocy mate-
rialnej, humanitarnej). 

Są takie miejsca, gdzie wiele wiosek 
jest bardzo oddalonych od siebie, ka-
techeci muszą przemierzyć długą dro-
gę, aby dotrzeć do wiernych, którzy po-
trzebują pomocy. W związku z tym, aby 
pomóc katechetom w Ameryce Połu-
dniowej, została zorganizowana akcja: 
„25 pojazdów na 25 lat misji w Ekwado-
rze”. Uzyskane środki zostały przezna-
czone na zakup rowerów. Dzięki temu 
– przez posługę katechetów – wierni 
mają kontakt z parafią, jak i również są 
formowani w wierze i przygotowywani 
do przyjęcia sakramentów. Obecność 

koronawirusa spowodowała na całym 
świecie zamknięcie kościołów i szkół 
lub też ograniczenie ilości wiernych 
mogących uczestniczyć w Eucharystii 
w zależności od danego kraju. Dlate-
go franciszkanie posługujący w Peru 
zorganizowali transmisję Eucharystii 
przez Internet.

Obostrzenia dotyczące koronawi-
rusa wywarły wpływ na edukację dzie-
ci i młodzieży. Dla przykładu można 
podać, że szkoła św. Antoniego w Ru-
iri w Kenii zorganizowała zajęcia dla 
uczniów w małych grupach. Jednak, 
aby usprawnić edukację, Franciszkań-
ski Sekretariat Misyjny w Gdyni zakupił 
18 komputerów dla tej szkoły. Dzięki tej 
pomocy nauczyciele mogli prowadzić 
zajęcia jednocześnie z kilkoma grupa-
mi, które były rozmieszczone w kilku 
salach. W Tulcán w Ekwadorze zaku-
piono 38 tabletów dla tych uczniów, 
których rodziców nie było stać na taki 
wydatek. Edukacja jest najważniejszą 
częścią Franciszkańskiego Sekretariatu 
Misyjnego w Gdyni i Fundacji ,,Tworzyć 
Miłością”, która wspomaga dzieła misji 
franciszkańskich.

Pomimo pandemii są organizowa-
ne różne akcje, aby pozyskać środki dla 
potrzebujących mieszkańców w tych 
krajach, gdzie posługują polscy misjo-
narze. Warto podać jako przykład zbiór-
kę funduszy w ramach akcji ,,Woreczek 
ryżu”. W ubiegłym roku, dzięki waszemu 
wsparciu, została zebrana rekordowa 
suma pieniędzy, ponad 282 tys. zł. Część 
tej kwoty została przeznaczona na zakup 
sprzętu ratującego noworodki w przy-
chodni w Ruiri w Kenii. Reszta pieniędzy 
będzie odpowiednio rozdysponowana 
według bieżącego zapotrzebowania. 
Akcja ta jest przeznaczona na pomoc 
dzieciom w trzech obszarach: edukacji, 
ochronie zdrowia i dożywianiu. 

Przytoczyłem tylko niektóre dzia-
łania i akcje, jakich podjęli się głównie 
misjonarze z prowincji gdańskiej. W na-
stępnym numerze opiszemy jak misjo-
narze z prowincji warszawskiej zmaga-
ją się, aby sprostać wyzwaniom, które 
przyniosła pandemia. Tych z was, którzy 
chcą wesprzeć tę inicjatywę, odsyłam 
na ostatnią stronę okładki naszego cza-
sopisma, gdzie można się zapoznać ze 
szczegółami akcji. ■

NA 
WIRUS

MISJACH
Niestety, pandemia koronawirusa utrudniła działanie na misjach. W tym artykule chciał-

bym przybliżyć czytelnikom Naszego Życia tylko niektóre działania i akcje, w jakie się zaan-
gażowali franciszkańscy misjonarze.

FRANCISZKAŃSKIE MISJE br. Krzysztof M. Piątek, kurs III
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Z życia Kościoła

OBLICZENIA SKANERA:
101 – tyle metrów pod ziemią w Kopalni Soli „Wielicz-
ka” znajduje się kaplica św. Kingi – największa pod-
ziemna świątynia na świecie.

Od 13 marca długość pontyfikatu papieża 
Franciszka wynosi 8 lat. Oznacza to, że od 
tego dnia sprawuje on swoją posługę dłużej 
niż jego poprzednik Benedykt XVI, który na 
stolicy piotrowej zasiadał w latach 2005-2013. 
Najdłuższym, jak dotąd udokumentowanym 
pontyfikatem był trwający 31 lat pontyfikat bł. 
Piusa IX (1846-1878), drugim w kolejności był 
natomiast pontyfikat św. Jana Pawła II, który 
trwał 26 lat (1978-2005).

Z NAUCZANIA  
OJCA ŚWIĘTEGO:

„Dziś mogę zobaczyć i dotknąć wła-
snymi rękami, że Kościół w Iraku 
żyje, że Chrystus żyje i działa w tym 
świętym i wiernym ludzie“.

CZY WIESZ, ŻE…

Podróż apostolska papieża Franciszka do Iraku

W dniach 5-8 marca papież Franciszek na zaproszenie władz państwowych i miejscowego Ko-
ścioła udał się do Iraku. Była to jego pierwsza po 15-miesięcznej przerwie spowodowanej wy-
buchem pandemii Covid-19 podróż zagraniczna. Jej motto zaczerpnięto z Ewangelii według 
św. Mateusza: „Wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23,8). Ojciec Święty odwiedził m.in. Bagdad, Ur, 
Mosul i Karakosz na równinie Niniwy.

Kolejny franciszkanin błogosławionym

13 marca w Catamarca w Argentynie do grona błogosławionych zaliczony został Mamerto 
Esquiú (1826-1883), argentyński franciszkanin, biskup Cordoby. Wyróżniał się szczególnie 
w przepowiadaniu. Jego wezwania do pokoju i braterstwa pomogły stworzyć społeczno-kul-
turowy klimat dla narodzin nowego argentyńskiego państwa.

Rok św. Józefa

Od 8 grudnia 2020 r. trwa w Kościele rok św. Józefa. Został on ogłoszony przez papieża Fran-
ciszka Listem Apostolskim Patris corde (Z ojcowskim sercem) dla uczczenia 150. rocznicy 
ogłoszenia przez bł. Piusa IX Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. Franciszek 
zaznaczył, że św. Józef konkretnie wyraził swoje przybrane ojcostwo, „czyniąc ze swego życia 
ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi”. Rok poświęcony Opiekunowi Jezusa 
potrwa do 8 grudnia 2021 r.

Rok poświęcony Rodzinie Amoris laetitia

Rok św. Józefa nie jest jedynym przeżywanym obecnie w Kościele. 19 marca, w uroczystość 
św. Józefa, zainaugurowany został bowiem specjalny Rok poświęcony Rodzinie Amoris laeti-
tia. Tego właśnie dnia przypadła piąta rocznica ogłoszenia Adhortacji Apostolskiej poświę-
conej miłości w rodzinie. W zamyśle papieża ma to być czas refleksji nad tym dokumentem 
i okazja do pogłębienia zrozumienia jego treści. Ten specjalny rok zakończą obchody 10. 
Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w Rzymie w czerwcu 2022 r.

Papież Franciszek
Msza św. w Irbilu, 7 marca 2021 r. 

(Pielgrzymka do Iraku)

br. Adam M. Ślusarczyk, kurs VI SKANER



CZYTAJ OGLĄDAJ SŁUCHAJ

książka
Książka jest odzwierciedleniem ogromnej miłości autora do Matki 

Najświętszej. Niesamowity kapłan przelał swą miłość na papier w formie 
modlitwy, rozważań, zachwytu nad wszystkimi najpiękniejszymi atrybuta-
mi Niebieskiej Mamy pod kątem patrzenia na Nią okiem prostego, współ-
czesnego Jej dziecka, całkowicie Jej oddanego. Autor ukazuje Maryję jako 
kobietę, która mogłaby żyć współcześnie - świętą żonę i matkę. Zakochany 
w Matce Bożej, pokazuje Ją jako kobietę zwyczajną, prawdziwą, cudow-
ną, elegancką, zakochaną, brzemienną, ale nawet umiejącą tańczyć. Tak 
właśnie nazywa każdy osobny rozdział swojej książki: np. Maryja kobieta 
zwyczajna, Maryja kobieta elegancka. Pokazuje nam, że czasem warto po-
patrzyć na Nią jako na zwyczajną, zabieganą, ale pełną pokory, humoru, 
roztańczoną kobietę dbającą o dom i swoich bliskich. Czasem wyobra-
żamy Ją sobie jako majestatyczną Królową, kiedy Ona pragnie być tą 
uśmiechniętą, oddaną swoim dzieciom służącą Matką, która biegnie na 
pomoc Jej najdroższym, biednym synom i córkom w potrzebie, ratującą 
z opresji, będącą oparciem w cierpieniu, ratującą z niewoli piekła... Do 
tego właśnie skłania czytelnika ta niesamowita lektura. Do potraktowania 
naszej Królowej jako naszej Mamy, która bardzo dobrze zna nasze proble-
my, sama wielu doświadczyła. Tak była zwyczajną dziewczyną, która miała 
koleżanki, która była zakochana, która opiekowała się domem, lubiła tań-
czyć, która w końcu wiele wycierpiała tak jak my.

Podsumowując, z serca polecam tę piękną pozycję książkową, gdyż po 
jej lekturze będziesz mógł/a pokochać Matkę Bożą jeszcze bardziej. Pozwól 
sobie na chwilę ściągnąć Jej Koronę. Podziwiaj Jej piękne, długie włosy, 
zakosztuj matczynej czułości. To Ona, która zawsze jest tak blisko Ciebie... 
Kocha Cię całym sercem. 

Powyższy opis pochodzi ze strony wojowniczkaniepokalanej.pl ■

bp Antonio Bello 
Maryja. Kobieta naszych czasów  

Wydawnictwo SUMUS

br. Artur M. Brzeski, kurs III

KULTURA



film

muzyka

br. Maksymilian M. Konieczny, kurs V

br. Wojciech Kasprowicz, kurs V

Miałem głęboką nadzieje, że przed napisaniem tej rubryki zostaną otwarte kina 
i będę mógł udać się na najnowsze dzieło Thomasa Vinterberga pt. Na rauszu. Nie-
stety, nie doczekałem się, więc polecę dwa inne filmy duńskiego reżysera. Artysta 
w 1997 r. roku pokazał światu dramat Festen. Film ten ogląda się niezwykle przyjem-
nie. Świetny casting, bardzo charakterystyczne postaci, dobre dialogi i rewelacyjnie 
operowana kamera sprawiają wrażenie autentyczności. A to cecha, która potrafi 
sprawić, że film bez wyraźnej historii staje się genialny (doskonały przykład to Nie-
nawiść M. Kassovitza). Festen jednak w pewnym momencie okazuje się obrazem 
poruszającym niezwykle ważny i bardzo trudny problem pedofilii. Watro obejrzeć 
ten film, gdyż mimo ciężaru, jaki dźwiga się z głównym bohaterem, równocześnie 
razem z nim przeżywamy oczyszczenie, pozbycie się nieznośnego ciężaru. 

15 lat później Vinterberg postanowił wrócić do tematu, który podjął w Festen. 
Pokazał widzom film pt. Polowanie, w którym nieco odwrócił problem. Bohater ob-
razu to nauczyciel, który zostaje oskarżony o pedofilię. Całe podejrzenie o przestęp-
stwo opiera się na zeznaniu rzekomo pokrzywdzonej dziewczynki. Mimo że historia 
w Polowaniu jest niezwykle interesująca, to największą zaletą filmu jest szerokie 
spojrzenie na problemy społeczne współczesnych rodzin oraz edukacji, tak moc-
no przesiąkniętych poprawnością polityczną. Przesłanie tego obrazu jest proste 
i uniwersalne: oceniając ludzi, możemy bardzo ich skrzywdzić, a grzechy przeciwko 
bliźnim niestety po latach wracają i nie dają pokoju sumienia. Tak myślę sobie o lu-
dziach, którzy niesłusznie, pod wpływem emocji, oskarżyli mnie o pedofilię (niejed-
nokrotnie tym podobne wyzwiska usłyszałem pod swoim adresem w ostatnim cza-
sie), że to tak naprawdę ich bieda. Kiedy zdadzą sobie sprawę, że statystycznie na 
99,9 % swoim oskarżeniem obrazili niewinną osobę, nie będą mieli okazji na proste 
„przepraszam”, co może być ich wyrzutem sumienia. Vinterberg w wyżej opisanych 
filmach niebezpośrednio mówi o potędze prawdy. ■

KADR Z FILMU FESTEN

Używanie muzyki jako sposobu ewangelizacji jest głęboko zakorzenione w charyzma-
cie franciszkańskim i sięga aż do św. Franciszka z Asyżu, który miał utalentowanego mu-
zycznie przyjaciela i naśladowcę. Franciszek kazał mu iść i grać na rynku, czym przyciągał 
uwagę ludzi, następnie brat muzyk robił sobie przerwę po to, aby móc głosić Ewangelię. 
Współcześnie ta tradycja głoszenia poprzez muzykę jest podtrzymywana przez wielu sy-
nów świętego Franciszka na całym świecie. Jednym z nich jest brat Isaiah należący do 
Wspólnoty Franciszkańskich Braci Odnowy. W 2018 r. ukazał się jego album Poco a Poco. 
Inspiracją do tytułu i tematu płyty był brat mieszkający w Hondurasie, który pracował 
w szpitalu, służąc najbiedniejszym z biednych. Chociaż miał trudności z nauką hiszpań-
skiego, zakonnik chciał zachęcić ludzi, którzy czekali na pomoc medyczną - niektórzy z nich 
przeszli całe mile, aby otrzymać opiekę - więc zapamiętał proste, ale zachęcające zdanie 
w języku hiszpańskim: „Somos peregrinos caminamos al Señor; poco a poco, vamos al 
llegar ”, co oznacza: „Jesteśmy pielgrzymami idącymi do Pana, krok po kroku dotrzemy”. 
W ten prosty sposób chciał dodać otuchy przybywającym po pomoc, bo krok po kroku, 
można przejść przez kolejny dzień”. I tak oto biblijny temat życia jako pielgrzymki w drodze 
do Pana i z Panem stał się tym, co przenika cały powstały album. Utwory pomagają nie 
tylko przeżyć ucztę muzyczną, ale nade wszystko są wielką pomocą w modlitwie i przemy-
śleniach na temat sensu ludzkiej drogi, która często wiedzie przez różne koleje losu, jednak 
zawsze z Bogiem tuż obok. Tak często dzisiaj o tym zapominamy. Dlatego tę Dobrą Nowinę 
zawartą na tej płycie warto odkryć krok po kroku, utwór po utworze. ■

brother Isaiah
Poco a poco

KADR Z FILMU POLOWANIE
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PIONOWO: 1]  Część Liturgii Godzin odmawiana o wschodzie Słońca; 2] Część klasztoru tylko dla zakonników; 3] Założony 
przez św. Maksymiliana; 4] Jan Maria …, proboszcz z Ars - tercjarz franciszkański; 5] … z Bagnoregio, Doktor Seraficki; 6] Zakon 
żebraczy obok franciszkanów; 7] Miejsce dla eremity; 11] Kraj misyjny o. Kolbego; 18] Pieśń …. – ułożona przez św. Franciszka; 
19] Nabożeństwo upamiętniające śmierć Biedaczyny z Asyżu; 20] Bł. Zbigniew i Bł. Michał – Męczennicy z …; 21] … Niepokala-
nej – MI; 22] Znaki Męki Jezusa na ciele Franciszka; 25] Okres próby kandydata do zakonu; 27] „Pokój i …”; 30] Strój zakonnika

POZIOMO: 2]  „Latający” święty franciszkański, patron studentów; 5] Nazwisko św. Franciszka; 8] … z Padwy, Doktor Ewan-
geliczny; 9] Rodzony lub zakonny; 10] Inaczej o bazylice Matki Bożej Anielskiej; 12] Krzyż z San …; 13] Zbiór przepisów re-
gulujących życie zakonne; 14] Pokój zakonnika; 15] Zakonnik z rodziny franciszkańskiej w brązowym habicie ze spiczastym 
kapturem; 16] Miasto św. Franciszka; 17] Duchowa córka Biedaczyny ; 20] Św. Pio z …., kapucyn; 23] Cudowny … - wizerunek 
Matki Bożej objawiony Katarzynie Laboure; 24] Sługa Boży … Katarzyniec – franciszkanin; 26] Tam pierwsza szopka bożonaro-
dzeniowa; 28] Przełożony klasztoru; 29] … Mniejsi Konwentualni; 31] Symbol franciszkański; 32] Studiowana przez kleryków; 
33] Dom zakonników; 34] Jedna z rad ewangelicznych; 35] Członek trzeciego zakonu; 36] Wygolone miejsce na głowie mnicha

Na rozwiązania czekamy do 11 czerwca 2021 r. 
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br. Adam M. Dunst, kurs III

Przygotowanie:

Owocowe 
marzenie

BRAT ADAM POLECA

Składniki:

Suchary rozkruszyć lub zblędować, połączyć z nutellą. Tak 
przygotowaną masę wyłożyć na spód formy do ciasta. W misce 
ubić śmietanę, dodać mascarpone i cukier puder wedle uzna-
nia. Masę śmietanową wyłożyć na przygotowany spód ciasta. 
W garnku zagotować 400 ml wody i rozpuścić w niej galaretki. 
Zamrożone owoce wsypać do galaretki. Gdy galaretka zacznie 
tężeć wylać ja na masę śmietanową. Całość odstawić na kilka 
godzin do lodówki.

Smacznego!

•	 Suchary 300 g
•	 Nutella 350 g
•	 Śmietana 36% ½ l
•	 Mascarpone 250 g

•	 Cukier puder (do smaku)
•	 Galaretka malinowa lub truskawkowa 2 op.
•	 Mrożone maliny lub truskawki 800 g



Powołaniowe Dni Skupienia
(Niepokalanów Lasek)

● 16-18 kwietnia 
● 14-16 maja 
● 21-25 czerwca (na nowicjacie) 
● 01-10 lipca (dni w klasztorze)

Rekolekcje dla mężczyzn
● 27-29 sierpnia – Darłowo
● 24-26 września – Dobra Szcz.

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE 2021

PROWINCJA GDAŃSKAPROWINCJA WARSZAWSKA

KONTAKT

Asystent prowincjalny 
ds. powołań:

  660 421 200
  kontakt@powolanie.com.pl
  www.powolanie.com.pl

781 213 240 
barkafranciszkanie@gmail.com
www.barka.franciszkanie.pl

Asystent prowincjalny
ds. powołań:      

Rekolekcje dla kandydatów
● 16-18 kwietnia – Lębork
● 28 czerwca-02 lipca – Gniezno


